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1.

Hoeveel arbeidsplaatsen en fte zijn er bij Holland Horti International en Freshteq? Hoe
worden deze organisaties gefaciliteerd in hun ontwikkeling? (blz. 25)

2.

In 2017 is het World Horti Center gerealiseerd. Wat is de stand van zaken van het World
Horti Center nu? Wordt er financieel bijgedragen aan het onderwijs? In de
beantwoording graag onderscheid in de onderwijssoorten die aangeboden worden op
het WHC. (blz. 26)

3.

Op welke wijze worden bedrijven gestimuleerd om over te stappen op duurzame
energie?

4.

Hoe is het vestigingsklimaat de afgelopen jaren actief verbeterd? En wat is hierin de
bijdrage van Westland Marketing? (blz. 34)

5.

In hoeverre zijn de prestatieafspraken over de sociale huurwoningen gerealiseerd in
2017? Liggen we hier op schema zoals bedoeld in de Woonvisie? (blz. 42)

6.

Welke concrete straten, wijken of gebieden hebben nog aandacht nodig als het gaat om
wateroverlast? (blz. 45)

7.

Welk gemeentelijk vastgoed is er nog in beheer? Worden er ook (onderdelen van)
gebouwen gehuurd door de gemeente? Zo ja, welke? (blz. 53)

8.

Welke bewezen preventieve maatregelen en interventies worden momenteel ingezet en
welke worden er verder uitgewerkt? (blz. 60)

9.

Westland neemt deel aan de regeling Regenboogsteden 2015-2017 waarvoor van het
ministerie van OCW een subsidie wordt ontvangen. De periode is afgerond, maar in de
jaarrekening ontbreekt het toegezegde activiteitenverslag. Welke activiteiten zijn er in de
projectperiode gepland en uitgevoerd en wat zijn de behaalde resultaten? Wanneer krijgt
de raad de plannen voor 2018 en volgende jaren? (blz. 65)

10. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school is in 2016 zeer sterk
gestegen tot boven het landelijk gemiddelde. Wat zijn de oorzaken van deze grote
stijging van het absolute verzuim onder de leerlingen? (blz. 66)
11. Er wordt ingezet op het vergroten van de doelgroep en toename van het gebruik van de
voorzieningen door de doelgroep minima. Zijn de doelgroep en het gebruik van de
voorzieningen, zowel absoluut en relatief, in 2017 toegenomen? (blz. 73)
12. Ervan uitgaande dat het nog steeds de praktijk is dat lantaarnpalen die aan vervanging
toe zijn, worden vervangen door lantaarnpalen met LED-licht, hoe is de stand van
zaken/tijdpad?

13. Zou sneller vervangen van oude lantaarnpalen door lantaarnpalen met LED-licht er voor
kunnen zorgen dat er geen naheffing volgt van de energiebelasting? (blz. 108)
14. Welke onderdelen van de ladderstructuur van de Westlandse Zoom zijn gerealiseerd en
welke liggen nog in het verschiet? (blz. 102)
15. Hoewel inwonersparticipatie een prominente plaats inneemt in het collegebeleid is pas in
2017 gestart met de werving van leden voor het Westlandpanel. Waarom is dit pas zo
laat opgepakt en wat zijn de huidige stand van zaken en de toekomstplannen? (blz. 122)
16. Volgens het CWP worden klantpanels en sociale media structureel ingezet, worden
gericht bepaalde doelgroepen betrokken bij specifieke dienstverleningsvraagstukken.
Verder worden burgers en ondernemers sneller, gemakkelijker en gerichter om feedback
gevraagd. Welke specifieke acties zijn er in 2017 geweest om al het hiervoor gestelde
daadwerkelijk te bereiken? (blz. 122)
17. Welke concrete (grote) verschillen zijn er tussen Westland en andere gemeenten,
waardoor Westland zo achterloopt op het Nederlandse gemiddelde op het gebied van
hernieuwbare elektriciteit? (blz. 127)
18. Vanwege de vernieuwde BBV wordt overhead ook voortaan in een taakveld vermeld.
Zijn de kosten van de begrote overhead en de extra kosten in het taakveld gelijk
gebleven? (blz. 155)
19. Hoeveel hectare grond is nog in bezit van de grondbanken van de gemeente? Wat is het
tijdschema van verkoop van deze gronden? (blz. 146)
20. Diverse investeringen die in de begroting zijn opgenomen, zijn nog niet tot uitvoering
gebracht. Kan er per investering waar nog geen uitgave op is gedaan, worden
aangegeven of er in 2018 daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt aan de plannen?
Worden de overige kredieten in het boekjaar 2018 afgesloten? (blz. 162-166)
21. De gemeente heft diverse belastingen. Wat zijn de kosten die de gemeente maakt voor
het innen van deze belastingen (uitgesplitst naar soort belasting) en in welke relatie
staat dat tot de opbrengst?
22. Voor de verhuizing van het Historisch Archief Westland naar de Verdilaan werd het
noodzakelijk geacht om in de depots een ontsmetting te laten plaatsvinden. Dit is niet
gerealiseerd omdat de noodzaak nog niet duidelijk is. Waarom is het niet duidelijk en
wat zijn nu de risico's voor de in de depots opgeslagen archiefbescheiden en
kunstvoorwerpen? (blz. 126)
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