GEMEENTE WESTLAND
Postadres:
Postbus 1 50
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Aan de Raad van de gemeente Westland

T 14 01 74
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PROJECTNR.

DOCUMENTNR.

www.gemeentewestland.nl

BIJLAGE(N)

18-0159418
CONTACTPERSOON

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

P.J. Joling-Wiegersma

Directie

(0174) 673 362

ONDERWERP

Terugkoppeling aanvaarde moties raad 12
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Geachte gemeenteraad,
Middels deze brief informeren wij u over de voorbereidingen voor afdoening van de moties die zijn
aanvaard in de raadsvergadering van 12 juni 2018.
Motie Alternatieven inkoop jeugdhulpverlening: ingediend onder agendapunt 11 door
GBW/WV/LPF en in meerderheid aanvaard. De raad is op de hoogte van het voorstel van wethou
der Vreugdenhil de motie uit te voeren en de betrokkenheid van de raad hierbij. Een start is ge
maakt tijdens de raadsinformatieavond MO van 18 juni jl.
Motie Invoering prikkel gereduceerde kermis voor de komende feestdagen: ingediend onder agen
dapunt 22.2 door WV/066/PvdA en in meerderheid aanvaard. Op zeer korte termijn wordt in over
leg getreden met de organisatoren van de feestweken in 's-Gravenzande, De Lier en Naaldwijk en
met de organisatie van de Profronde Westland om na te gaan of er bereidheid is tot het organise
ren van een prikkel gereduceerd moment tijdens een van de kermisdagen. Voor het uitvoeren van
een prikkel gereduceerd moment door de kermisexploitant stelt het college geen financiële com
pensatie ter beschikking. Indien kermisexploitanten hiertoe bereid zijn, wordt de organisatie ver
zocht op de gebruikelijke wijze hierover te communiceren (reclamedriehoeksborden). De gemeen
te zal hierover via de website en Groot Westland communiceren.
Motie Teruqkeer Gravin Machteldbeeld op Marktplein 's-Gravenzande: ingediend onder agenda
punt 22.6 door WV en in meerderheid aanvaard. Het college komt met meerdere varianten van
plaatsing van het beeld op het marktplein en neemt deze mee in een verlengd participatietraject.
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Met het bovenstaande hopen wij u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
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