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Schríftelijke reactie restant vragen WV
jaarstukken 2017

Geachte raad,
In uw vergadering van dinsdag 10 juli 2018 heeft u de jaarstukken 2017 vastgesteld. Op grond
van de in het presidium gemaakte afspraken is elke fractie in de gelegenheid gesteld om maxi
maal 30 technische vragen te stellen. Deze vragen zijn intussen beantwoord.
De fractie van Westland Verstandig heeft meer vragen gesteld dan het afgesproken maximum. De
beantwoording van deze resterende vragen treft u hierbij aan.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
algemeen directeur,

w

A.C. Spindler
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Westland Verstandig
Vraag 31:

Pagina 28: Waarom wordt hier de raadswerkgroep genoemd dat daarin geïnventariseerd zijn de
bijstellingen van bestaande ontwikkeling van nieuwe instrumenten? De werkgroep heeft toch geen
status. Eens i niet mee eens?
Antwoord:
Eens. Het college heeft de raad, naar aanleiding van verscheidene artikel 26/42 vragen en
moties, voorgesteld een werkgroep op te richten om oplossingsrichtingen voor aangedragen
vraagstukken te verkennen. Het college neemt het resultaat mee in haar beleidsontwikke
ling.
Vraag 32:

Pagina 34: Opgemerkt wordt dat "vanuit de ambtelijke organisatie hiervoor het Lokaal Memoran
dum wordt voorbereid waarin de nieuwe gemeenteraad geadviseerd wordt over de verschillende
beleidsmogelijkheden”. Is dat Lokaal Memorandum er al?
Antwoord:
Het ambtelijk document Lokaal memorandum heeft geen definitieve bestuurlijke status gekregen
maar onderdelen uit het document worden door de ambtelijke organisatie gebruikt als naslag
werk.
Vraag 33:

Pagina 36: Welke vier internationale bedrijven hebben zich in Westland gevestigd? Welke vier
andere Westlandse bedrijven zijn in hun uitbreiding begeleid en waar heeft die begeleiding uit
bestaan?
Antwoord:
Gevestigd: Future Crops Ltd., AgriGarden/ IEDA, Inverafrut, Egypt over seas (nu weer ver
trokken). Verder heel veel match-making tussen buitenlandse bedrijven en Westlandse be
drijven.
Uitbreiding begeleid (of nog gaande): WK Heyl, Bakkersland, Gakon, VB Group
Begeleiding bestond uit concrete vragen bedrijven in kaart brengen, opvolging met multi
disciplinair team, quick scans, meedenken in oplossingen conform wet- en regelgeving,
duurzaam bouwen stimuleren, optimaal faciliteren.
Vraag 34:

Het Kindpakket en de Westlandpas zijn in 2017 aan elkaar gekoppeld. Heeft dit inmiddels geleid
tot meer gebruik maken van het Kindpakket?
18-0181005

Antwoord:
Zie vraag 11 van D66
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Vraag 35:

Pagina 39: Voor wat betreft de tweede fase kan toch niet gesteld worden dat die al gerealiseerd
is in 's-Gravenzande. Waarom wordt dit zo opgeschreven?
Antwoord:
Fase 1 (nieuwbouw) is gerealiseerd.
Fase 2 betreft de renovatie van de panden aan de Langestraat en is nagenoeg gerealiseerd.
Fase 3 betreft de nieuwbouw ter plekke van het voormalig gebouw van de Gravenhof. De bouw
start medio 2017 (heden). Oplevering nieuwbouw fase 3 april 2018. Oplevering openbare ruimte
net voor of net na de zomervakantie.
Vraag 36:

Pagina 40: Waarom is het bouwproject aan de Emmastraat stopgezet?
Antwoord:
Het bouwproject is niet stopgezet, de aanvraag lag, op verzoek van de initiatiefnemer, slechts
stil. Inmiddels heeft de initiatiefnemer de aanvraag hervat en de ontbrekende stukken aangele
verd, deze worden momenteel beoordeeld.
Vraag 37:

Pagina 46: Kunnen wij de bestuurlijke keuzes ontvangen van de calamiteitenberging die in 2017 is
opgemaakt?
Antwoord:
De kansrijke locaties zijn nu in beeld en de voorbereidende besluitvorming vindt nu plaats.
Vraag 38:

Pagina 53: Welke acht panden zijn verkocht in 2017 en welke panden staan nog in de etalage?
Antwoord:
De acht vastgoedobjecten die in 2017 zijn verkocht betreffen:
«

Voormalig Islamitisch Cultureel Centrum, Verspycklaan 1 in Naaldwijk

»

Voormalige PWA-school, Sand Ambachtstraat 146 in 's-Gravenzande

»

Woning, Hoflaan 48 in 's-Gravenzande

*

Voormalige peuterspeelzaal, Nieuweweg 79 in Honselersdijk

*

Bedrijfspand, Zuidweg 38 in Naaldwijk

»

Voormalige brandweerkazerne, Prinses Marianneplein 8 in Maasdijk

*

2 percelen aan de Heulweg nabij 30 in Wateringen

De vastgoedobjecten die nog in de verkoopportefeuille zitten betreffen:
Reeds in 2018 juridisch geleverd:
»

Voormalige gemeentewerf, Fultonstraat 3 in 's-Gravenzande

»

Voormalige brandweerkazerne, Nieuweweg 6e in Honselersdijk

«

Bedrijfswoning en terrein, Van Ruyvenlaan 10 in Poeldijk

»

Woning, Zwartendijk 25 in Naaldwijk

*

Woning, Dr. Weitjenslaan 73 in Poeldijk

18-0181005

*
Perceel aan de Groeneweg nabij 33-37 in ‘s-Gravenzande
Nog te verkopen:
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*

Binnenterrein, Zuideinde nabij 18 in Naaldwijk

»

Voormalige school De Schakel, Kerkhoflaan 1 in Maasdijk

*

Voormalige Mondriaanschool, Kreeklaan 10 in 's-Gravenzande

«

Bedrijfsperceel, Leeuwenhorstlaan in Poeldijk

«

Voormalig politiebureau, "s-Gravenzandseweg 38 in Naaldwijk

»

Zuidgeestlaan nabij 2 in Naaldwijk

»

Agrarisch, Van Ruyvenlaan in Poeldijk

»

Agrarisch, Radijslaan in 's-Gravenzande

«

Perceel, Westerduinlaan nabij 5b in Monster

»

Woning, Emmastraat 1 in Monster

*

Kassen, Madeweg 58a en 64g in Monster

»

Percelen, Lange Kruisweg 69b-d in Maasdijk

»

Perceel, Poeldijkseweg 12 in Monster

*

Voormalige AZC, Hoefweg nabij 5 in De Lier

t

Groen, Burgemeester Eisenweg 12 in Naaldwijk

*

Perceel, Emmastraat nabij 47 in Monster

»

Perceel, Galgepad/Vierschaar in ‘s-Gravenzande

»

ICC, Julianastraat 1 in Wateringen

*

Voormalig Kleyne Reyt, Van der Goesstraat 56 in Honselersdijk

»

Rode Kruis-gebouw, Meloenstraat 40aZb in Naaldwijk

«

Voormalig Aloysiusschool, Monster

»

Enkele restanten groen (groensnippers)

Vraag 39:

Pagina 57: Is na de uitbreiding van de regeling SDEW er meer uitgekeerd tot nog toe in 2018?
Antwoord:
Sinds de uitbreiding van de regeling eind 2017 zijn 7 nieuwe aanvragen ontvangen. Dit is tot op
heden nog niet meer dan in voorgaande járen tenzij deze trend zich in 2018 voortzet. Wel zien we
dat de aanvragen die worden gedaan hogere subsidiebedragen betreffen, waarvan 2 voor het
maximaal subsidiebudget van E 25.000
Vraag 40:

Pagina 59: Op het perceel aan de Zuidgeestlaan zou een moestuin gerealiseerd gaan worden.
Lopen er op dit moment nog initiatieven om te komen in Westland tot een moestuin? Wanneer
vindt sanering van het perceel Zuidgeestlaan plaats?
Antwoord:
Er lopen geen initiatieven meer. De laatste kandidaat-exploitant heeft zich teruggetrokken.
Vanuit de markt is er op dit moment onvoldoende belangstelling. Bestemming van het terrein
moet nu worden heroverwogen. De sanering van het perceel aan de Zuidgeestlaan is "onhold" gezet.

Pagina 69: Kan een overzicht gegeven worden van de aanvragen zoals die gedaan zijn en ook zijn
gehonoreerd en de aanvragen die afgewezen zijn. Welk bedrag is tot nog toe uitgekeerd van het
Innovatiefonds?

18-0181005

Vraag 41:
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Antwoord:
Gehonoreerd in 2017:
- Zonnebloemauto in Westland: die kan worden gehuurd en waar een (elektrische) rolstoel of
scootmobiel in meekan
- Rolbus: met een lift voor 1 -persoonsvervoer als uitbreiding van de Rolbus Westland
- SeniorenRaad Westland: voor een 'Westlands Senioren Journaal'
- Ontwikkeling Methodiek: voor het inzetten van vrijwilligerswerk
- Bevordering participatie en integratie: van de Syrische gemeenschap in Westland
- Samen eten: voor de ontmoeting tussen oude en nieuwe Westlanders
- Alleen jij bepaalt wie je bent: om grip te krijgen op bepaalde groepen jongeren
Afgewezen in 2017:
- Particulier: voor een burendag; dit valt onder buurt- en straatfeesten, om innovaties in het
sociaal domein van de gemeente Westland te bevorderen worden duurzamere voorwaarden
gesteld dan alleen een gezellig samenzijn.
- Keer Diabetes 2 Om in het Westland: groepsprogramma voor maximaal 20 inwoners met
Diabetes Mellitus type 2 om te laten zien dat diabetes type 2 omkeerbaar is.
De activiteiten zijn voor Westland onvoldoende vernieuwend.
Ingetrokken in 2017:
- Bas — Een hond als maatje: waarbij mensen met een lichte psychische beperking worden
gekoppeld aan een asielhond. Er zal een nieuwe aanvraag worden ingediend met een
duidelijkere opzet en beter haalbare voorwaarden.
Tot nu toe (2014-2017) is van het Innovatiefonds een bedrag van E 627.197 uitgekeerd.
Zie ook de Raadsinformatiebrief met financieel overzicht inzake de Tussenevaluatie Innovatie
fonds Westland die op 5 februari 2018 in de commissievergadering MO is behandeld.
Vraag 42:

Pagina 70: Ongeveer tien keer wordt in het verslag aangegeven dat een onderschrijding op de
uitgaven SBK 2017 was doordat de formatie nog niet op sterkte was. Waarom is dat zo en aan
welke projecten wordt op dit moment gewerkt en wanneer zijn de eerste resultaten daarvan te
zien?
Antwoord:
Projecten waarvoor in 2017 geen middelen zijn uitgegeven, maar wel in gang zijn gezet zijn:
1. Preventie:

2.

-

preventieprogramma schuldhulpverlening (o.a. jongeren)
onderzoek en acties mantelzorgondersteuning

-

campagne en handhaving alcoholgebruik

uitrol concept beweegvriendelijke schoolpleinen (eerste is geopend eind 2017)
Project erbij horen en meedoen

3.

Projectplan met oa activiteiten als WestlandOntmoet

Project sportkanjers (verbreden doelgroepen binnen sportverenigingen)
Project gewoon thuis
-

Ketensamenwerking kwetsbare volwassenen en jongeren/kinderen met autisme

-

Stimuleren geschikte woningen: aanpassingen bij renovatie en nieuwbouw

18-0181005

-
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4.

Van denken naar doen
-

Versterken dienstverlening (brede toegang, versterken samenwerking intern met extern)
Verbeteren Sociaal Plein

In zijn algemeenheid geldt dat de resultaten van deze projecten pas verwacht kunnen worden na
de planvormings- en implementatiefase.
Vraag 43:

Pagina 79: Aangegeven wordt dat de gemeente diverse initiatiefprojecten stimuleert zoals visietraject Naaldhorstlocatie, visiedocument De Ark, woonzorg initiatief Maasdijk, woongroep brandweerlocatie Naaldwijk, woonzorgconcept Aloysiusschool, woonzorg gebiedsontwikkeling Zuideinde, verkenning GZ initiatief Zonnehof, ontwikkeling woonzorg concept Nederhof Honselersdijk.
Wanneer zijn daar de eerste resultaten van zichtbaar en welke kosten brengt een en ander voor
de gemeente met zich mee?
Antwoord:
Het betreft hier projecten die in ontwikkeling zijn en waarover zowel aan de kant van de
gemeente als aan de kant van de partners nog geen formele besluiten genomen zijn.
In veel van deze projecten treedt de gemeente bovendien niet op als initiatiefnemer maar
als facilitator. Dat betekent dat de gemeente niet eigenstandig de koers of het tempo kan
bepalen.
Uw raad kan er op vertrouwen dat, wanneer inhoudelijke of financiële consequenties van
deze projecten (vanuit gemeentelijk perspectief) duidelijk worden, u daarover geïnformeerd
zal worden.
Vraag 44:

Hoe staat het met het programma ontwikkeltraject Lef Loont en wordt dit nog steeds aangestuurd
door de voormalige gemeentesecretaris?
Antwoord:
Het aanbestedingstraject van het ontwikkeltraject is recentelijk afgerond. Na de zomer wordt ge
start met de activiteiten in het kader van dat ontwikkeltraject. De aansturing van het ontwikkeltra
ject is belegd bij het collectief van het directieteam.
Vraag 45:

Pagina 208: Externe kosten zijn in 2017 fors opgelopen en bedroegen bijna C 7 miljoen. Zet zich
die stijgende lijn nu door?
Antwoord:
Er is als gevolg van de toename van de economische activiteit in onze gemeente sprake van een
toenemende vraag bij verschillende organisatieonderdelen. Deze vraag wordt mede als gevolg
van de afslanking van het ambtelijk apparaat de afgelopen járen (ter invulling van de taakstellin
gen voor de organisatie) inderdaad deels opgevangen door inhuur van externe capaciteit. Kort
heidshalve wordt hier verder verwezen naar het antwoord van vraag 8 van de LPF.

Pagina 210: Kunnen de efficiëntievoordelen als gevolg van de nieuwe huisvesting worden bere
kend op dit moment nu we bijna een jaar in de nieuwe gemeentehuizen zitten?

18-0181005

Vraag 46:
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Antwoord:
Dagelijks worden de voordelen van het werken in de huidige t.o.v. de oude situatie gemerkt. Het
gaat daarbij o.a. om minder reistijd tussen locaties onderling en effectiviteit in afstemming binnen
de organisatie. Met name dit laatste voordeel laat zich moeilijk kwantificeren. Daarbij vraagt aan
de andere kant het nieuwe werkconcept (Flexwerken) de nodige gewenning wat ook een effect
heeft en het huidige beeld nog beïnvloedt. Qua functionaliteit van de gebouwen, het gebruiksge
mak en daardoor uiteindelijk ook de onderhoudskosten op langere termijn tonen eerdere bereke
ningen aan dat de nieuwe huisvesting kostenefficiënter is dan de oude panden. Deze waren bo
vendien aan renovatie toe.
De efficiencyvoordelen zijn al met al op dit moment niet te berekenen.

18-0181005

