Gemeenteberichten
Donderdag 6 juni 2019

week 23

OPENBARE KENNISGEVING
Openbare vergadering Algemeen bestuur bedrijvenschap HarnaschPolder
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Woensdag 26 juni 2019
18.00 uur
Gemeentehuis Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

Wilt u inspreken? Meld u zich dan aan bij de secretaris, de heer ir. A. Vitner via
telefoonnummer (015) 380 42 11.
De stukken liggen vanaf 19 juni op het gemeentehuis van Midden-Delfland ter inzage.
Voor en namens het bedrijvenschap HarnaschPolder,
Ir. A Vitner
Secretaris bedrijvenschap HarnaschPolder

Afwijkende openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen
Het gemeentehuis is op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, de hele dag gesloten.

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering
Op dinsdag 11 juni 2019 vanaf 19.45 uur en op woensdag 12 juni vanaf 19.30 uur
is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De commissievergadering is openbaar met mogelijkheid tot inspreken.
U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint
enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live
bekijken en u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending
vindt u op www.middendelfland.nl/webcast.
Agenda dinsdag 11 juni, aanvang 19.45 uur
- Voorstel vaststellen partiële herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam
- Voorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden
- Voorstel Startnotitie Hof van Keenenburg
- Voorstel financiële dekking ontwikkeling centrum Maasland
(niet in GREX opgenomen)
- Voorstel vaststellen Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2019
- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden
- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 GR Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
- Voorstel inzake Governance Reinigingsdienst Avalex
- Voorstel vaststellen Privacy-beleid voor gemeenteraad
- Voorstel aanwijzing Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) en
Privacy Officer (PO) in het kader van de AVG
- Voorstel vaststellen Regeling rechtspositie raads- en commissieleden 2019
- Schorsing van de vergadering
Agenda woensdag 12 juni, aanvang 19.30 uur
- Heropening van de vergadering
- Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke Jaarrekening en jaarverslag 2018
- Voorstel tot vaststelling 2e periodieke begrotingswijziging 2019
- Voorstel over concept-begroting GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Aanvragen en Besluiten

- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 GR Inkoopbureau H10
- Voorstel aanvraag Vangnetregeling 2018 in verband met tekort op de
BUIG-uitkering
- Voorstel over ontwerp-begroting 2020 Bedrijvenschap Harnaschpolder
- Voorstel vaststellen Financiële Verordening en Nota reserves en voorzieningen
Midden-Delfland 2019
- Voorstel vaststellen Risicomanagement en Misbruik & Oneigenlijk Gebruik
- Voorstel Verordening straatnaamgeving en huisnummering
De vergaderstukken zijn in te zien
- Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland,
Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
- Via www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken
- Tablets / app IBabs Pro
Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger
- www.ibabs.eu
Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger
Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.
Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de
vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.
De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6
aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en
nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos,
tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl.
Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke
website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.
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Den Hoorn

OVERIGE

BESLUITEN

AANVRAGEN

Meldingen
- Melding is gedaan door Scouting Den Hoorn voor
het houden van een sponsorloop door de leden op
22 juni 2019. De route loopt tussen de oude locatie
aan de Tanthofkade en de nieuwe locatie aan de
Zuidhoornseweg in Den Hoorn.

Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn voor de vergunningsaanvraag
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de
Duifpolder 12, 3155 CA Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0164).

Omgevingsvergunningen
- Aangevraagde vergunning voor het legaliseren
van het oprichten van een dakopbouw aan de
Woudseweg 102, 2635 CG Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0250).
- Aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een
Tiny House aan de Woudselaan nabij huisnummer 14
(sectie H3167, kavel 52e) in Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0254).
- Aangevraagde vergunning voor het oprichten van een
dakopbouw aan de Woudseweg 112, 2635 CG
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0256).
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
Tiny House aan de Woudselaan 12c, 2636 CH
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0219).
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
Tiny House aan de Woudselaan 12f, 2635 CH
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0166).
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op het voorgevel dakvlak van een woning
aan de Oranjelaan 15, 2635 JK Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2019-0232).

www.middendelfland.nl

Maasland
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Aangevraagde vergunning voor het renoveren en
het vergroten van een bestaande woning aan de
Duifpolder 12, 3155 CA Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0253).
- Aangevraagde vergunning voor het vellen van
aangetaste essen door essentaksterfte in verband
met de veiligheid in en rondom het Maaslandse Bos
(Sectie I 692) in Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0255).
(APV)vergunningen
- Aangevraagde evenementenvergunning voor het
houden van een openluchtconcert op het Pynasplein
in Maasland op 6 juli 2019 (198z.002930).

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van een
eerder verleende vergunning met kenmerk
Z-HZ_WABO-2018-0520/2019-05047 met een
tijdelijke instandhoudingstermijn aan de
Burgerweg 6b, 3155 DB Maasland
(Z-HZ_WABO-2019-0096).
OVERIGE
Meldingen
- Melding is gedaan van het houden van een buitenkerkdienst door de Protestante Gemeente Maasland
op 16 juni 2019 op de locatie Baanderheer 2,
3155 NA Maasland.
- Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan de
Molenweide 1, 3155 AT Maasland
(Z-HZ_SLM-2019-0035).
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RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 28 mei 2019 genomen heeft.
Voorstel investeringssubsidie MVV’27 voor de renovatie kleedkamercomplex
Het kleedkamercomplex van de voetbalvereniging is sterk verouderd en aan
vervanging toe. De vereniging heeft in verband hiermee het plan om dit onderdeel van het voetbalcomplex grondig te renoveren. Om dit te bekostigen vraagt
de vereniging een investeringssubsidie aan op grond van de ‘Subsidieregeling
Investeringen 2017’ van € 159.153,-.
In de ‘Subsidieregeling Investeringen 2017’ is opgenomen dat de subsidie
maximaal 35% van de investeringskosten bedraagt. De raad ondersteunt de
voetbalvereniging met een bedrag van € 138.950,- (35% van 397.000).
Voorstel inrichting ’t Kraaiennest en uitgangspunten financiering
Het Kraaiennest is een beheergebied van het Coöperatie Beheer Groengebieden
(CBG) als opvolger van het Recreatieschap Midden-Delfland. De gemeente
Midden-Delfland voelt zich als deelnemer van de CBG en als eigenaar van een
deel van de gronden verantwoordelijk voor de kwaliteit en de bruikbaarheid van
het Kraaiennest. Met de gemeente Westland is samengewerkt om de kwaliteit en
bruikbaarheid van het gebied te verbeteren op basis van geformuleerde uitdagingen en ambities. In de vorige bestuursperiode bent u geïnformeerd over een vlekkenplan. Dit resulteerde uiteindelijk niet in concrete en uitvoerbare planvorming.
Recent heeft de gemeente in samenspraak met vele gebiedspartijen een inrichtingsvoorstel voor ’t Kraaiennest uitgewerkt, inclusief faseringsvoorstel en een
kostenraming voor de investering en beheer/onderhoud.
De raad stemt met in het inrichtingsvoorstel en de voorgestelde fasering, waarbij
het uitgangspunt is dat de benodigde financiering verkregen moet worden middels bijdragen uit bestaande dan wel nieuwe (subsidie)programma’s.
In december 2019 zal het over de stand van zaken worden gesproken.
Startnotitie recreatie Midden-Delfland 2019
Recreatie is een van de dragers van het landschap van Midden-Delfland. Goede
recreatiemogelijkheden zorgen ervoor dat meer stedelingen het Midden-Delfland
gebied een warm hart toedragen. Er ontstaat meer draagvlak voor het behoud en
de versterking van het landschap. De raad stemt in met de startnotitie, hetgeen
betekent dat o.a. analyses worden uitgevoerd, die de recreatieve ontwikkeling van
Midden-Delfland ondersteunen.
Voorstel verlengen van doorlooptijd van beleids-/beheerplannen wegen,
verlichting, kunstwerken en riolering naar 2024
Om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden, zijn door de raad
verschillende beleids- en/of beheerplannen vastgesteld. Voor 2019 en 2020
is actualisatie van de beheerplannen voor de wegen, openbare verlichting,
kunstwerken en riolering aangekondigd. De lopende beheerplannen geven op
zich voldoende “doorkijk” om tot 2024 verantwoord onderhoud aan de wegen,
openbare verlichting, de kunstwerken en de riolering uit te voeren.
Verlenging van de doorlooptijd van 4 beheerplannen tot 2024 levert een directe
bezuiniging op van € 20.000,- (2019) en € 46.000,- (2020). Daarnaast zorgt het
voor beschikbaar komen van ambtelijke capaciteit ten behoeve van de inzet bij
onvoorziene werkzaamheden.
De raad besluit:
- in te stemmen met een verlenging van de doorlooptijd van de beleid-/beheerplannen voor de wegen, openbare verlichting, kunstwerken en riolering tot 2024;

Vervolg Aanvragen en Besluiten
Schipluiden
AANVRAGEN
(APV)vergunningen
- Aangevraagde vergunning voor het evenement
Eerstejaarsweekend voor studenten van de Haagse
Hogeschool inclusief ontheffing voor het schenken
van zwak-alcoholische dranken van
15 t/m 18 augustus 2019. Het weekend wordt
gehouden op de locatie Rotterdamseweg 223B,
2636 KC Schipluiden (19z.002846).
- Aangevraagde vergunning voor het houden
van de Zomerfeesten Schipluiden van
17 t/m 25 augustus 2019. Hoofdlocatie is de
Burgemeester Musquetiersingel in Schipluiden.
BESLUITEN
Verlenging beslistermijn
- Verlengde beslistermijn voor de vergunningsaanvraag voor het oprichten van een villa aan de
Woudseweg nabij huisnummer 172 (2636 AW) in
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0135).
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- een bezuiniging door te voeren van € 20.000,- op kunstwerken (dienstjaar
2019) en € 46.000,- op wegen (15k), verlichting (10 k) en riolering (21k)
(dienstjaar 2020).
Voorstel vestiging uitsluitend recht aan NV JUVA 2019-2023 inzake beheer en
onderhoud van de openbare verlichting
In 2018 eindigde de huidige gemeentelijke verordening waarop het uitsluitend
recht inzake het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd.
Voor een nieuwe contractvorming is het noodzakelijk om opnieuw op basis van
een verordening een uitsluitend recht te vestigen. Op grond van het uitsluitend
recht kan het onderhoudscontract voor de openbare verlichting rechtstreeks, derhalve zonder aanbestedingsprocedure, worden gegund.
De raad stemt hiermee in. Fractie Mijn Partij is tegen vanwege het uitsluiten van
marktwerking.
Voorstel over ontwerp-begroting 2020 Veiligheidsregio Haaglanden
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen worden deelnemende gemeenten de gelegenheid geboden om te reageren op de ontwerp-begroting van een
gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft de
ontwerpbegroting 2020 aangeboden. Dit ontwerp omvat tevens haar ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023.
Met het ontwerp van de meerjarenbegroting stemt de raad in.
Voorstel over ontwerp-begroting 2020 en ontwerp beleidsnota risico
management en weerstandsvermogen MRDH
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks hun financiële
stukken aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad
kan een zienswijze op de begroting en het meerjarenbeeld indienen. De
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de begroting 2020, het
meerjarenbeeld 2021-2023 aangeboden. De begroting is een instrument om
de Strategische agenda, de Roadmap Next Economy, de Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid en de (ontwerp) Strategische Agenda uit te voeren. De raad
besluit een instemmende zienswijze in te dienen.
Tegelijkertijd heeft de MRDH de ontwerp Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen aangeboden. Deze nota is gericht op een permanent proces van
beheersing van de financiële risico’s. De raad stemt met deze nota in.
Voorstel benoemen lid gemeenteraad in Algemene Ledenvergadering CBG
Op verzoek van het bestuur van de Coöperatie Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland (CBG) is onderzocht of de statuten ruimte bieden om extra
leden te benoemen in de Algemene Deelnemersvergadering (ADV). Gebleken is
dat er ruimte is om naast de portefeuillehouder en het bestuur ook andere leden
zitting in de ADV. Vanwege zijn kennis en ervaring in de Midden-Delflandraad is
het raadslid F.J. van Lier gevraagd om de gemeente Midden-Delfland te vertegenwoordigen naast wethouder Smit. De gemeenteraad benoemt hem.
Voorstel verlenen ontheffing ingezetenschap wethouder H.H.V. Horlings
Eén van de wettelijke vereisten voor het vervullen van het wethouderschap is
ingezetene zijn van de gemeente. Bij zijn aantreden als wethouder op 29 mei
2018 is aan de heer H.H.V. Horlings ontheffing van het ingezetenschap verleend.
Deze ontheffing kent een wettelijke termijn van maximaal één jaar (Gemeentewet
artikel 36a). De raad, met uitzondering van de fractie Mijn Partij, staat achter het
opnieuw verlenen van deze ontheffing.
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Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de woning aan de Brugstraat 10, 2636
CK Schipluiden (Z-2019-00311).

Geheel Midden-Delfland
AANVRAGEN
(APV)vergunningen
- Aangevraagde evenementenvergunning door
Stichting NajaarsTruckTour Berkel & Rodenrijs voor
de 24e jaarlijkse trucktour op 5 oktober 2019
(19z.002682).

OVERIGE
Uitschrijven BRP
- Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland
blijkt dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar de persoon volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders van
Midden-Delfland besluit de adresgegevens in de
BRP van onderstaande persoon ambtshalve te
wijzigen naar adres onbekend:
• H.G. Riebeek geboren 20 april 1963

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten
worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen
kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad).
Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt
indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via
(015) 380 41 11.
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