Besluitenlijst College (Noordwijk)
Datum

19-02-2019

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, J.H.M. Hermans-Vloedbeld, C. Hof, H.W.M. de
Jong en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.

8

Bespreekstukken

8.1

Concept-brief aan raad over inbreng op coalitie-akkoord

Besluit
Vaststellen van de brief.

Wordt aangehouden tot 26 februari 2019.
8.5

GGD Hollands midden / PZJ JGZ 0-19 jaar
Het verlenen van een eenmalige subsidie aan de GGD Hollands midden voor
het organiseren van aanvullende diensten Publieke Zorg voor de Jeugd 2019.

Besluit
Afgevoerd van agenda (dubbel geagendeerd).
9

Hamerstukken

9.1

Awb: beslissing op bezwaar tegen weigeringsbesluit verlening
duurzaamheidssubsidie (Voorstraat 74, Noordwijk)
De te subsidiëren maatregelen blijken reeds vóór de aanvraag om subsidie te
zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet het verzoek om subsidie niet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. Bijgevolg is de gevraagde subsidie terecht geweigerd

Besluit
1. Het via een gemachtigde ingediende bezwaarschrift van 12 oktober 2018,
gericht tegen het weigeringsbesluit verlening duurzaamheidssubsidie d.d. 25
september 2018, overeenkomstig het advies van de Regionale commissie
bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2. Conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift tegen het weigeringsbesluit ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
3. Gemachtigde van bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze
beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform.
9.2

Bestuurlijke afvaardiging en wijziging regeling VAB (vuilafvoerbedrijf)
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De gemeente Noordwijk heeft de overslag en afvoer van afval ondergebracht
bij het gezamenlijk vuilafvoerbedrijf voor de Duin- en Bollenstreek. Voor het
algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling vaardigt Noordwijk
wethouder Salman af.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
I. Aan te wijzen wethouder D.T.C. Salman als lid van het algemeen bestuur van
het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
II. Aan te wijzen wethouder R. ter Hark als plaatsvervangend lid van het
algemeen bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
III. Vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VAB (5e
wijziging)

Conform.
9.3

Collegevoorstel principeverzoek Nicolaas Barnhoornweg 27
Een verzoek is ingediend voor het maken van een uitbreiding aan de Nicolaas
Barnhoornweg. Dit past niet in het bestemmingplan. Buren hebben met een
instemmingsbrief aangegeven akkoord te zijn met het bouwplan. Het plan is
planologisch en stedenbouwkundig beoordeeld en akkoord bevonden.

Besluit
Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor de Nicolaas
Barnhoornweg 27.

Conform.
9.4

Naamgeving openbare ruimte Verlengde Bosweg
Door onduidelijkheid in de naamgeving van het (fiets)pad waar het Atlanticwall
Museum aan ligt, is het voorstel om het pad Verlengde Bosweg toe te kennen.

Besluit
I. Toekenning van de naam openbare ruimte van het (fiets)pad waaraan het
Atlantikwall Museum Noordwijk is gelegen: Verlengde Bosweg
II. Intrekken collegebesluit 18 december 2018 Naamgeving openbare ruimte
Bosweg Z/18/055066 D/11509.

Conform.
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9.5

Stand van zaken uitvoering duurzaamheidsbeleid gemeente Noordwijk januari
2019
Het college besluit tot het opstellen van een Duurzaamheidsprogramma 2019
om continuïteit te bieden aan de reeds in de ingang gezette uitvoering op
duurzaamheid. Duurzaamheidsbeleid wordt in het kader van een de
Omgevingsvisie gevormd en zo nodig vernieuwd.

Besluit
I. Kennis te nemen van Notitie “Stand van zaken uitvoering
Duurzaamheidsbeleid 2019 gemeente Noordwijk”.
II. Een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 voor de nieuwe gemeente
Noordwijk voor te bereiden.

Conform.

9.6

Subsidie aanvullende diensten PZJ 2019
Ieder jaar dient de GGD Hollands Midden een subsidie aanvraag aanvullende
diensten Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) in. Het betreft dienstverlening die
de GGD biedt in het verlengde van het basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Gemeenten hebben op deze manier de
mogelijkheid bepaalde aanvullende diensten lokaal of (sub)regionaal in te
kopen. Voorgesteld wordt een subsidie te verlenen om een aantal van die,
voornamelijk preventieve, diensten af te nemen. Het betreft hier enkel de
afname van aanvullende diensten PZJ voor de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In
de gemeente Noordwijkerhout is al eerder besloten dezelfde diensten in 2019
af te nemen.

Besluit
I. Voor 2019 aan de GGD Hollands Midden een subsidie te verlenen voor de
volgende aanvullende diensten:

Basispreventie flexibele opvoedondersteuning
Facilitair Bureau
Groepsvoorlichting cursussen JGZ
CJG Dienstverlening
Logopedie
Harmonisatie virtueel CJG
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Conform.
9.7

Verordening gunning opdrachten onder uitsluitend recht

Besluit
Voorstel van agenda afgevoerd i.v.m. onvolledig doorlopen ambtelijke
advisering via Ibabs.
9.8

Wabo: beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor een
dakopbouw (Erfvoort 6, Noordwijkerhout)
De verleende vergunning voor het aanbrengen van een derde bouwlaag op de
woning op het adres Erfvoort 6 te Noordwijkerhout blijft in stand. De tegen het
bouwplan ingediende bezwaren worden verworpen. Wel zal de vergunning
tekstueel moeten worden aangevuld.

Besluit
1. Eén bezwaarschrift tegen het besluit van 24 juli 2018 - waarbij
omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een derde bouwlaag
op de woning op het perceel Erfvoort 6 te Noordwijkerhout - overeenkomstig
het advies van de commissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren
en de overige zeven bezwaarschriften tegen datzelfde besluit, overeenkomstig
het advies van de commissie bezwaarschriften, wel ontvankelijk te verklaren;
2. De zeven ontvankelijke bezwaarschriften, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het besluit te
handhaven onder aanvulling van de motivering voor wat betreft de toets aan
het Bouwbesluit 2012;
3. Bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte te brengen van deze
beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
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Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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