Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

13-08-2019

Tijd

9:00 - 14:00

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

Parafenbesluit 6 augustus 2019 tot en met 13 augustus 2019

Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek om handhaving BistroBardot
Er is bezwaar gemaakt tegen een brief van het college van burgemeester en
wethouders waarbij is aangegeven dat het verhuren van onbebouwde grond
ten behoeve van het exploiteren van strandpaviljoens op het Noordwijkse
strand een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft en van handhaving
wegens strijd met het geldende recht geen sprake is. Het ingediende verzoek
om handhaving is dientengevolge afgewezen. Conform het advies van de
commissie bezwaar- en klaagschriften Noordwijk wordt voorgesteld het
bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit
I. Het bezwaarschrift van 17 mei 2019, ingediend door BistroBardot B.V.,
gericht tegen de brief d.d. 9 mei 2019 van het college van burgemeester en
wethouders tot afwijzing van een verzoek om handhaving, overeenkomstig het
advies van de commissie bezwaar- en klaagschriften Noordwijk kennelijk nietontvankelijk te verklaren.

II. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 7 augustus.
Viering 75 jaar Vrijheid
Democratie en rechtsstaat en de daaraan verbonden vrijheid zijn niet
vanzelfsprekend. In Nederland, waar het al
75 jaar vrede is, lijkt dat vaak wel zo.

Het college vindt het belangrijk dat de viering van 75 jaar vrijheid binnen
Noordwijk een betekenisvolle invulling
krijgt, waarbij de waarde van vrijheid toen en nu centraal staat.
De gemeenteraad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen voor de
viering van 75 jaar vrijheid. Zij
stimuleert hiermee initiatieven van maatschappelijke organisaties in de
gemeente Noordwijk.

Besluit
I. De raad voor te stellen een bedrag beschikbaar te stellen voor de viering van
75 jaar Vrijheid en dit bedrag te
dekken uit de Algemene Reserve
II. De subsidieregeling 2020 75 jaar Vrijheid vast te stellen.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 8 augustus
2019.

Pagina 2

