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Op zichzelf staande motie vergadering raad van gemeente Westland d.d. 24 september 2019

Plan "WOS naar Poeldijk!"
De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op dinsdag 24 september 2019

Stelt vast dat
»
»
»
«
»
»
»

WOS middels een Q 8i A rapportage aandacht vraagt om duidelijkheid te scheppen in
de huidige stand van zaken inzake verhuizing naar "de veiling" (Leuningjes) Poeldijk
Het proces van eventuele verhuizing inmiddels ruim ander halfjaar loopt
De verantwoordelijk wethouder heeft in de commissie EFO van april 2019 toegezegd
om in juni 2019, en later in september 2019 duidelijkheid te verschaffen
In de voorjaarsnota 2019 over de WOS-plannen niets is opgenomen
De huidige dekkingsgraad van "de Veiling” (Leuningjes) nog niet optimaal is
WOS momenteel gebruik maakt van een gebouw, dat aan het einde van haar
levensduur is, wat leidt tot hoge onderhoudskosten
Toevoeging van WOS aan "de Veiling" (Leuningjes) een onmisbare, financiële bijdrage
kan leveren

Neemt in overweging dat
«
»
*
*
»
»
»

De gemeente Westland voor een financiële uitdaging staat
Het niet rendabel maken van "de Veiling" (Leuningjes) geld kost
Opknappen huidig pand WOS is kapitaalvernietiging, gezien huidige staat.
Dekking niet nodig is, aangezien dit plan geld op'levert,
Het college in dit plan ook een "Huis van de buurt "in de kern Poeldijk kan realiseren.
Kinderopvang, Bieb, Vitis, WOS en Huis van de Buurt elkaar goed versterken.
Het te kort in het A&O plan van G 900.000 gedekt kan worden uit de post onderhoud
van het huidige WOS pand van G 80.000 per jaar.

Verzoekt het College
»

In de raad van december 2019 met een uitgewerkt plan te komen om verhuizing van
WOS naar "de Veiling"(Leuningjes) Poeldijk te realiseren, conform de Q&A
rapportage.
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En gaat over tot de orde van de dag
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