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Terugkoppeling moties en amendementen
Begrotingsraad 6 november 2018

Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de voorbereidingen voor afdoening van de moties die zijn
aanvaard in de raadsvergadering van 6 november jl. Indien mogelijk vermelden wij daarbij ook het
tijdpad en de financiële gevolgen.
8.B Amendement inzake inhuur externen
Ingediend door VVD/WV/LPF/GBW/CU-SGP en in meerderheid aanvaard.
Conform het raadsbesluit zal het college over de besluiten om in te stemmen met externe inhuur
voor een periode langer dan 18 maanden en maximaal 36 maanden ter controle in aanvulling op
de gebruikelijke rapportage in de P&C-documenten periodiek (2 keer per jaar) in de commissie
Bestuur met de raad het gesprek over deze uitzonderlijke situaties en over de wijze waarop met
dit kader is omgegaan. In dit overleg wordt ook vooruitgekeken, zodat de commissie de mogelijk
heid heeft om aandachtspunten mee te geven.
8.01 Herdefinitie groen in bestemmingsplannen
Ingediend door CDA/DBG/WV/GBW/PvdA en unaniem aanvaard.
In het Uitvoeringsprogramma 2019 (maatregel 14) is opgenomen dat de deelvisie groen/blauw
wordt opgesteld. Het college neemt de definiëring van groen op in nog op te stellen bestem
mingsplannen.
Planning en kosten
Deze motie kan binnen de bestaande planning voor de deelvisie (eerste kwartaal 2019) en de hui
dige begroting worden uitgevoerd.
8.02 Hellingbaan strandopslag Molenslag

ALG BCR 007

Ingediend door CDA/D66 en in meerderheid aanvaard.
De ínhoud van de motie wordt meegenomen in de uitwerking van de inrichting van de strandslagen, als uitwerking van maatregel 42 uit het Uitvoeringsprogramma 2019. Er is een onderzoeks
opdracht verstrekt aan een externe partij. Deze opdracht zal worden verbreed om ook een noorde
lijker gelegen hellingbaan mee te nemen.
Planning en kosten
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Deze motie kan binnen de bestaande planning van maatregel 42 worden meegenomen. De finan
ciële consequenties van een hellingbaan zijn nog niet bekend. In 2019 komt ê 350.000 beschik
baar voor kwaliteitsverbetering van de strandslagen. Een helingbaan legt waarschijnlijk beslag op
het grootste gedeelte van dit budget. Mogelijk zal daardoor een aanvullende claim volgen voor het
uitvoeren van andere maatregelen ter verbetering van de strandslagen. Deze aanvullende claim
zal worden betrokken bij de heroriëntatie en de keuzes die moeten worden gemaakt bij de voor
jaarsnota.
8.03 Creëren van de sportfaciliteit calisthenics voor jongeren in de buitenruimte van de ge
meente Westland
Ingediend door CDAZLPFZD66ZGBWZWVZPvdA en unaniem aanvaard.
Naar aanleiding van de motie moet een project worden gestart. Het college doet vooraf onderzoek
naar een aantal cruciale aspecten; de scope van het project (aantal locaties), mogelijke locaties,
noodzakelijke investeringen en mogelijke dekking.
Planning en kosten
De uitwerking van deze motie is in voorbereiding. Hierbij nemen we ook het kostenaspect mee.
Inzet is om het project te starten in de eerste helft van 2019. In het Leefomgevingsfonds is for
meel geen dekking meer, maar op basis van actuele bestedingen lijkt er binnen het fonds in de
loop van 2019 ruimte te ontstaan.
8.05 Loket burgerinitiatieven
Ingediend door CDAZD66ZPvdA en unaniem aanvaard.
Het verzoek van de motie sluit goed aan bij de ambitie van het college op het thema Westland
daagt uit (Right to Challenge) en de (voorbereiding van de) implementatie van de Omgevingswet.
Planning en kosten
De uitvoering van de motie past binnen de planning en het budget dat voor de implementatie van
de Omgevingswet is bestemd. De ambtelijke voorbereiding is gestart en in het eerste kwartaal
2019 start een pilot.
8.06 Boerderij De Vlietwoning
Ingediend door CDAZD66ZPvdA en in meerderheid aanvaard.
Het college ondersteunt het doel van deze motie. De voorbereidingen om een lening van f 53.000
aan de Vlietwoning te verstrekken zijn in volle gang.
Planning en kosten
Het college zal hier op zeer korte termijn een besluit over nemen.
8.09 Stimulering vanuit gemeente aansluiting glasvezel Heenweg en buitengebied

Het college neemt de strekking van de motie ter harte. Er zal contact worden opgenomen met
CIF/Caiway en andere nutsbedrijven om te bezien of de gemeente de aanleg van glasvezel kan
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Ingediend door WVZCDAZLPFZGBWZGLZPvdA en in meerderheid aanvaard.
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faciliteren. Aanleg van nutsvoorzieningen is geen taak van de gemeente en het college is dan ook
van mening dat de gemeente zich moet beperken tot een faciliterende rol.
Planning en kosten
Niet van toepassing.
8.11 Verklaring toestemming vijf wietplanten voor medicinaal gebruik bij doktersattest
waarbij medicinale wiet wordt geadviseerd
Ingediend door WV/GBW/GL/PvdA en in meerderheid aanvaard.
Gelet op het gedoogbeleid wordt er afgezien van nadere kwalitatieve voorwaarden van het kwe
ken van vijf wietplanten voor medicinaal gebruik.
Planning en kosten
Niet van toepassing.
8.12 Terugdraaien ten onrechte overheveling reserve Sociaal Domein naar Duurzaamheidsfonds reconstructie glastuinbouw
Ingediend door WV en in meerderheid aanvaard.
De raad verzoekt het college de begroting zodanig te wijzigen dat de nog beschikbare gelden uit
het duurzaamheidsfonds, zijnde C 250.000, terug worden geboekt naar de reserve sociaal domein
ten koste van het duurzaamheidsfonds (vervalt).
Het overhevelen van middelen van de ene reserve naar de andere reserve betreft een raadsbevoegdheid. Bij de eerste actualisatie in 2019 zal de overheveling uit de reserve duurzaamheid
naar de reserve sociaal domein aan de raad worden voorgelegd. De reeds bestemde onttrekkin
gen uit de reserve duurzaamheid strekken zich over enkele járen uit. Het onmiddellijk laten ver
vallen van de duurzaamheidsreserve is derhalve niet mogelijk. Het voorstel tot opheffen zal ge
daan worden wanneer de reeds bestemde middelen zijn uitgegeven.
Planning en kosten
De herijking van de reserve wordt meegenomen in de 1e actualisatie 2019.
8.21 Vast bedrag WMO
Ingediend door WV/PvdA en in meerderheid aanvaard.
De gevraagde inzage wordt geboden via een raadsinformatiebrief.
Planning en kosten
De raadsinformatiebrief wordt medio december verzonden. Kosten zijn niet van toepassing.

Het college was reeds voornemens een informatieavond over dit onderwerp te plannen. De infor
matieavond kan niet eerder plaatsvinden dan nadat de uitkomsten van het lopende onderzoek
bekend zijn en gedeeld zijn met de aan het onderzoek deelnemende partijen.
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8.23 Maaibeleid in buitengebied met veel glastuinbouw
Ingediend door WV/CU-SGP/CDA/PvdA/LPF en in meerderheid aanvaard.
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Planning en kosten
Naar alle waarschijnlijkheid is een informatieavond in februari haalbaar. Kosten niet van toepas
sing.
8.26 Prikkelarme kermissen
Ingediend door VW/Döö/GBW/GL/PvdA en in meerderheid aanvaard,
De evaluatie van de zomerevenementen 2018 is gereed. Hierover bent u op 14 november 2018
per brief geïnformeerd. De evaluatie staat geagendeerd voor de commissie Bestuur van 29 no
vember 2018. In de voorbereiding op het evenementenseizoen 2019 wordt het verzoek uit de mo
tie met de desbetreffende organisatoren besproken.
Planning en kosten
Niet van toepassing.
8.30 Oproep medegebruikers Hofboerderij betrekken in plannen
Ingedìend door WV/LPF/GBW/PvdA en in meerderheid aanvaard.
In november wordt een overleg ingepland tussen alle gebruikers van de Hofboerderij en de leden
van de beheersstichting i.o.
Planning en kosten
Niet van toepassing.
8.32 Uitwerking motie Beter Groen
Ingediend door LPF/CDA/WV/GBW en in meerderheid aanvaard.
Het college zal binnen de volgende trajecten uitvoering geven aan deze motie:
De uitwerking van de visie Groen/Blauw, waarna afweging en inzet van middelen plaats
-

vindt (maatregel 14 uit het Uitvoeringsprogramma 2019).
Het gebiedsgericht plan 2019-2023. Het traject om te komen tot een afweging over de op
stelling en keuzes ten aanzien van de kernwaarden en het kwaliteitsniveau loopt.

Planning en kosten
Het gebiedsgericht plan wordt nu opgesteld en is volgens planning in april 2019 gereed. De visie
zal in 2019 worden opgesteld, De kosten worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten.
8.33 Inzet particuliere beveiligingsbedrijven
Ingediend door LPF/CDA en in meerderheid aanvaard.

genomen.
Planning en kosten
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Er wordt in kaart gebracht wat particuliere beveiligers kunnen bijdragen aan realisatie van de
doelen uit het Westlands Veiligheidsbeleid en welke nieuwe initiatieven eventueel kunnen worden
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De kosten zijn afhankelijk van het nieuwe Westlands Veiligheidsbeleid dat op 29 november 2018
in de commissie Bestuur aan de orde komt.
8.34 Aanpak woningnood
Ingediend door LPF/CDA/GBW en in meerderheid aanvaard.
Het college is met u van mening dat de woningnood in Westland moet worden aangepakt. De
daartoe beschikbare gronden zijn reeds globaal aan u voorgelegd in de raadswerkgroep van 13
november jongstleden. Dit zal verder worden uitgewerkt voor de volgende raadswerkgroep. Daar
naast zal in de uitvoering rekening worden gehouden met de in de motie genoemde doelgroepen.
De in de motie onder vier genoemde systematiek past het college reeds toe.
Planning en kosten
Zoals aangegeven, worden de resultaten in aanloop naar de volgende raadswerkgroep nader ge
concretiseerd. De kosten (voornamelijk ambtelijke capaciteit) worden gedekt vanuit bestaande
budgetten.
8.36 Projecten ‘verzorgd wonen/groepswonen ouderen’
Ingediend door GBW/Dĉô/PvdA/WV en unaniem aanvaard.
In zowel het Sociaal Beleidskader (SBK) als in de Woonvisie is het verzoek van de motie in beleid
vertaald. De motie sluit daarom aan bij bestaande kaders en het college ziet de motie als een
aansporing voor extra inzet op het vraagstuk wonen en zorg.
Planning en kosten
De inschatting is dat de uitvoering van de motie extra capaciteit van de organisatie zal vragen.
Dit wordt meegenomen in de herprioritering binnen het SBK en de herijking die in 2019 plaats zal
vinden.
8.37 ‘Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid’
Ingediend door GBW/PvdA/CDA/WV en unaniem aanvaard.
Zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma van het Sociaal beleidskader, wordt een plan van
aanpak ‘bestrijding eenzaamheid' in het kader van het project ‘meedoen en erbij horen’ opgesteld.
In het SBK is structureel ê 330.000 voor dit thema gereserveerd. Hiervan is een bedrag van ê
210.000 reeds bestemd voor de voortzetting van de Vereeniging. Het voorstel om aanvullend hier
voor in 2019 budget te gebruiken uit het open armen beleid is niet haalbaar omdat hiervoor in de
begroting 2019 geen budget is geraamd. Dat het open armen beleid wel in de tekst wordt ge
noemd heeft te maken met het feit dat de teksten nog gebaseerd zijn op het vorige collegewerkprogramma (2014-2018). Het bedrag voor ‘Nieuwe bedrijvigheid/incentives bedrijven’ is voor 2019
eveneens op C 0 gesteld.
Planning en kosten
2019 geïnformeerd. Het college heeft dan meer zicht op de financiële consequenties.
8.38 Inspraak- en participatieverordening
Ingediend door GBW/DQQ/PvdA/CDA/WV en in meerderheid aanvaard.

18-0280304

Over het plan van aanpak voor de bestrijding van eenzaamheid wordt u begin tweede kwartaal

De strekking van de motie sluit goed aan bij het lopende traject in de voorbereiding op de Omgevingswet. Het college zal deze motie dan ook in dat kader uitvoeren en een participatieverordening aan u voorleggen.
Planning en kosten
Het aanpassen van de inspraakverordening naar een participatieverordening zal in de loop van
2019 plaatsvinden. De majeure trajecten van de omgevingsvisie en het omgevingsplan vinden
daarvoor plaats. Op 14 november 2018 is de raadsinformatieavond 'Omgevingswet en participatie'
georganiseerd en de raad krijgt de gelegenheid om in december 2018 op onderdelen hiervan te
besluiten. De kosten kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voorbereiding Omgevings
wet.
8.39 Staken voorrangsbepaling statushouders
Ingediend door GBW/WV/LPF en in meerderheid aanvaard.
Het college herkent de druk die momenteel op de sociale huurwoningmarkt ligt. Door de taakstel
ling uit de huisvestingsverordening die in juli 2019 in werking treedt weg te laten, is dit probleem
echter niet verholpen: de taakstelling blijft bestaan. Om deze reden zal het college de ingeslagen
weg zoals verwoord in maatregel 19 van het Uitvoeringsprogramma 2019 vervolgen om door mid
del van een lobbytraject de wettelijke verdeelsleutel voor de taakstelling te wijzigen.
Planning en kosten
Het lobbytraject vindt plaats voordat het VNG jaarcongres 2019 plaats zal vinden. De kosten hier
van zijn reeds opgenomen in de begroting.
8.41 Verlagen OZB
Ingediend door VVD/LPF/CDA/CU-SGP en unaniem aanvaard.
Op grond van de aangenomen motie is op korte termijn nog een wijziging van de begroting 2019
noodzakelijk. Deze wijziging kon niet meteen worden aangebracht, omdat er geen amendement
van het raadsbesluit heeft plaatsgevonden.
De raad heeft het college tevens gevraagd om de corporaties op te roepen hun financiële voor
deel één op één door te spelen naar de huurders. Hiertoe zullen wij op korte termijn een brief
naar de in Westland actieve woningcorporatie laten uitgaan.
Planning en kosten
Om praktische en procedurele redenen zal het college een voorstel tot vaststelling van de tweede
begrotingswijziging 2019 verwerken in het in december door de raad te behandelen voorstel tot
aanpassing van de OZB-tarieven. Het gaat in dit verband om een minderopbrengst aan OZB van
6 280.720. In lijn met de aangenomen motie wordt dit bedrag gedekt uit de middelen voor marke
ring/internationalisering binnen het programma Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitvoe
ren van deze motie betekent dat er in 2019 minder geld beschikbaar is voor de externe positione
ring van Westland en er op dat vlak dus minder activiteiten kunnen worden ontwikkeld.
8.42 Bereikbaar ondernemen 15 november - 2 januari
Ingediend door VVDZCDAZWVZGBWZCU-SGPZD66ZPvdA en in meerderheid aanvaard.
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In de motie wordt opgeroepen werkzaamheden in de periode tussen 15 november en 2 januari
alleen toe te staan in winkelgebieden als de openbare veiligheid in het geding is. Aanleiding
daarvoor is het economisch belang van ondernemers in de gemeente rondom de feestdagen.
Daarnaast wordt verzocht deze restrictie op te nemen in de richtlijn van Bereikbaar Westland. Het
college schaart zich achter de oproep en zal de richtlijn aanpassen. Het is echter niet mogelijk
om dat nog voor de genoemde periode te doen. In lijn met de motie zullen wij dan ook toezien op
zorgvuldige communicatie met ondernemers, als er in de huidige periode toch noodzaak is voor
dergelijke werkzaamheden.
Planning en kosten
In de loop van 2019 wordt de richtlijn voor verkeersmaatregelen geactualiseerd en bovengenoemd
aspect wordt daarin meegenomen.
8.43 Meer ruimte voor ondernemers
Ingediend door VVD/CDA en in meerderheid aanvaard.
Dit onderwerp komt terug in de nieuwe evenementennota. Daarin worden de kaders vastgelegd,
waarmee ondernemers weten hoe te handelen bij initiatieven.
Planning en kosten
De evenementennota is geagendeerd voor de commissie Bestuur van 29 november 2018. Kosten
zijn niet van toepassing.
8.48 Central Park Naaldwijk
Ingediend door Dôô/CDA/WV/GL/PvdA en in meerderheid aanvaard.
Het college neemt het verzoek van de raad uit deze motie mee, maar wijst er op dat de ontwikke
ling van de centrumvisie Naaldwijk nog moet plaatsvinden. Het participatietraject voorafgaand aan
deze visie kan tot een andere uitkomst leiden, die vervolgens zal moeten worden besproken met
uw raad.
Planning en kosten
De centrumvisie Naaldwijk staat gepland voor 2020.
8.49 Revolverend duurzaamheidsfonds
Ingediend door Dôô/CDA/WV/GL/PvdA en in meerderheid aanvaard.
De wens van de raad om een revolverend fonds in te richten zal door het college worden onder
zocht in het kader van de oriëntatie vanuit het Westlands Energie Akkoord. Daarin wordt niet al
leen deze mogelijkheid onderzocht, maar worden alle aspecten van de gemeente in de energietransitie nader bekeken.

De planning is om medio 2019 met een voorstel te komen. De onderzoekskosten zijn reeds be
groot. Mogelijk brengt de uitwerking van een of meerdere regelingen extra kosten met zich mee.
8.50 Toegankelijkheid gemeentelijke website
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Planning en kosten
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Ingediend door 066/CDA/WV/GL/PvdA en unaniem aanvaard,
De vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie en diensten op de gemeentelijke website be
schouwen wij als belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. In de komende periode zetten we
ons in om de vindbaarheid van informatie en het uiterlijk van de website te verbeteren. Voor wat
betreft de toegankelijkheid van de informatie geldt dat 96,507o van onze website weliswaar voldoet
aan de wettelijke eisen, maar de toegankelijkheid van documenten op de website nog verbeterd
moet worden. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet, waaronder trainingen over het opstellen
van documenten op een toegankelijke manier.
Planning en kosten
Als het gaat om het verbeteren van de toegankelijkheid van documenten zal dit naar verwachting
alle bedrijfsprocessen raken en tijd vergen. Ook de technische implicaties worden op dit moment
geïnventariseerd. Zodra de inventarisatie voltooid is, zal een duidelijker beeld van de planning en
kosten worden opgesteld.
8.51 Wereldvoedseldag
Ingediend door DQQ/GBW/GUPvdA en in meerderheid aanvaard.
Het college staat positief tegenover deze motie. Het voeden van de wereld past uitstekend bij de
(Westlandse) Greenport. Navraag heeft uitgewezen dat Rotterdam inmiddels is gestart is met
voorbereidingen om Wereldvoedseldag 2019 te organiseren. We gaan om tafel gaan de organisa
tie met als doel om één of een aantal onderdelen van de dag naar Westland te halen.
Planning en kosten
Naar verwachting is het onderzoek naar de mogelijkheden eind 2018 afgerond. Op dit moment is
er geen dekking voor dit evenement.
8.58 Groen parkeren Verdilaan
Ingediend door CDA/WV en in meerderheid aanvaard.
Op basis van het huidige ontwerp is het mogelijk om de eerder uitgewerkte parkeerplaats uit te
breiden met 26 parkeervakken, door het parkeerterrein richting Albert Heijn te verlengen. Dit gaat
ten koste van een strook gepland groen. In deze variant wordt gebruik gemaakt van grasbetontegels. Dit brengt het totaal aan parkeerplaatsen op deze tijdelijke inrichtingslocatie op 42.
Planning en kosten
De uitbreiding wordt meegenomen in de uitvoering van de reeds voorgestelde inrichting (maart
2019). De meerkosten van de 26 parkeervakken zijn geraamd op 6 20.000.
Hoogachtend,
burgemeester en wet

uders van Westland,
dejDuVgemeester,
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A.lļř.A. van Ardenne-van der Hoeven

