Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

11-06-2019 (en verlenging op 12-06)

Tijd

9:00 - 11:30 (15.00-17.00)

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

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
3.1

Welke strategische bedrijven wil het college de komende periode bezoeken?

Besluit
Het college bespreekt de vraag welke instellingen en bedrijven zij t/m 1e
halfjaar 2020 zou willen bezoeken. Genoemd worden in willekeurige volgorde:
Frylink, Jansen Overseas,, ’s Heerenloo, Raamwerk, Nobels/Javo, NH Hotel
Leeuwenhorst, Palace Hotel, Beuk, Brouwers Tours, Eichholz, Northgo college,
College Leeuwenhorst, Mare groep, ISD, ODWH, Recycling bedrijf (n.t.b.). De
ambtelijke organisatie zal de contacten leggen en in overleg tot een
datumvoorstel komen.
In het kader van Themajaar "Cultuur verbindt" wil het college graag aanwezig
zijn bij Kunstklank. Verder wil het college graag een keer gebruik maken van
het tijdelijke bamboe theater.

4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Kennis genomen.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

BenW Advies brief aan de gemeenteraad aanbesteding NRB ZVN
Binnenkort wordt de gezamenlijke nieuwbouw van de Noordwijkse
Reddingsbrigade (NRB) en de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN) aanbesteed. Deze
aanbesteding laat het daadwerkelijke investeringsbedrag zien. Door
wijzigingen in wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid, de
duurzaamheidambities van de gemeente en de autonome toename in de
kosten door stijgende bouwkosten wordt verwacht dat het beschikbaar
gestelde krediet uit 2015 niet toereikend zal zijn. Met dit B&W advies wordt het
college van B&W gevraagd in te stemmen met de (concept) brief aan de
gemeenteraad.

Besluit
In te stemmen met het aanbieden van de brief aan de gemeenteraad inzake de
aanbesteding van de nieuwbouw NRB/ZVN.
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Conform. Daaraan vooraf gaat het besluit dat het college de aanbesteding
ingaat met een verzwaard programma van eisen om aan regelgeving m.b.t.
duurzaamheid te kunnen voldoen.

8.3

Kadernota 2020-2023
Bijgaand bieden wij u de kadernota 2020-2023 aan. Met deze kadernota willen
wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot
de begroting 2020-2023 en u input geven voor de daarvoor te maken keuzes.
Naast de kadernota 2020-2023 als totaaldocument is er een raadsbrief
toegevoegd inzake deze kadernota.

Naast de kadernota wordt hierbij ook de collegeagenda aangeboden. In de
collegeagenda zijn naast de financiële vertaling van het collegeakkoord ook bij
raadsfracties en in de vier kernen geïnventariseerd welke wensen er leven. Er is
een raadsbrief en infographic toegevoegd inzake deze collegeagenda.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. Kennis te nemen van de kadernota 2020-2023, waarin de autonome
ontwikkelingen en de wensen uit de collegeagenda zijn opgenomen en deze
kadernota 2020 -2023 door te sturen aan de raad.
II. De raad te informeren per brief over de collegeagenda ‘Onze agenda voor
Noordwijk’.

11-6: Het college zou bij I niet kennis moeten nemen, maar moeten
instemmen. Het college hervat op een later moment in de week de
beraadslaging.

12-6: Het college stelt vast op welke wijze een sluitend meerjarenperspectief
aan de raad kan worden voorgelegd. De autonome ontwikkelingen en de meicirculaire zijn hierin meegenomen. Het college doet gezien het financiële beeld
geen voorstellen voor extra structureel geld voor nieuw beleid. De
collegeagenda wordt volgende reguliere collegevergadering behandeld.
9

Hamerstukken

9.1

Advies van de commissie bezwaarschriften inzake het bezwaarschrift
De commissie bezwaarschriften adviseert om het besluit van 29 januari 2019
te herroepen en een nieuw besluit te nemen, waarbij alle onder het college
berustende, op de bestuurlijke aangelegenheid betrekking hebbende
documenten worden verstrekt.
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Besluit
Het besluit van 29 januari 2019 herroepen en een nieuw besluit nemen, waarbij
alle onder het college berustende, op de bestuurlijke aangelegenheid
betrekking hebbende documenten worden verstrekt.

Conform.
9.2

Beantwoording schriftelijke vragen P.v.d.A. over wijze van informeren kiesrecht
Niet-Nederlandse inwoners
De Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) heeft op 29 mei 2019 schriftelijke vragen ex.
Art 390 RvO gesteld
over wijze van informeren kiesrecht Niet-Nederlandse inwoners.

Besluit
In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van schriftelijke vragen.

Conform.
9.3

B en W Advies art 39 vragen RvO GroenLinks 'Plannen nieuwbouwwoningen
Noordwijk'
Op 3 juni 2019 ontving het College van B&W schriftelijke vragen ex artikel 39
Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van GroenLinks Noordwijk. De
vragen hebben betrekking op het onderwerp ‘Plannen nieuwbouwwoningen in
Noordwijk’. Met dit B&W advies wordt het college van B&W gevraagd in te
stemmen met de (concept)brief voor de beantwoording van deze vragen.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande collegebrief als reactie op artikel 39 vragen
RvO met betrekking tot het onderwerp ‘Plannen nieuwbouwwoningen in
Noordwijk’.

Conform.
9.4

principeverzoek Binnenweg 13-19
Aanvrager wil 8 appartementen realiseren op een onbebouwd terrein dat nu
wordt gebruikt voor de bevoorrading van de Hema winkel. Deze bebouwing
bestaat uit 3 bouwlagen. Dit is te hoog en er worden te weinig parkeerplaatsen
gerealiseerd. Lage woonbebouwing met van één bouwlaag met kap is wel
stedenbouwkundig acceptabel.
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Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het realiseren
van 8 appartementen aan de Binnenweg 13-19
II. De aanvrager te informeren over dit besluit door middel van een brief waarin
staat wat wel mogelijk is.

Conform.

9.5

Principeverzoek Prins Bernhardstraat 24
Plan is om een kelder te maken onder de voortuin en een uitbouw aan de
achtergevel van twee bouwlagen. De kelder aan de voorzijde wordt niet
toegestaan. Een uitbouw van twee bouwlagen is mogelijk, maar dan net zo
diep als bij andere woningen in de straat.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor de Prins
Bernhardstraat 24
II. De aanvrager te informeren over dit besluit door middel van een brief waarin
staat wat wel mogelijk is.

Conform.

9.6

Raadsbrief Artikel in Leidsch Dagblad over SPW
Het artikel gaat over de anonieme brief die in maart jl. naar alle raden van de
GR KDB-gemeenten is verstuurd en misstanden intern bij het SPW publiekelijk
maakt. De directie heeft naar aanleiding van de aankondiging van het te
plaatsen artikel een reactie naar de krant gestuurd. De gemeenteraad wordt
voorafgaand aan de plaatsing van het artikel in de krant proactief geïnformeerd
over het artikel in het Leidsch Dagblad en de reactie van het dagelijks bestuur
GR KDB op het artikel.

Besluit
De gemeenteraad te informeren door middel van een brief aan de raad, naar
aanleiding van het nog te plaatsen artikel in het Leidsch Dagblad over het
ServicepuntWerk en de reactie van het Dagelijks bestuur van de GR KDB op het
artikel.
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Conform.
9.7

Snippergroen Willem Alexanderpark 30

Besluit
I. Niet akkoord te gaan met het compromisvoorstel inzake snippergroen
Willem-Alexanderpark 30.
II. In te stemmen met bijgevoegde concept collegebrief waarin wordt
aangegeven dat uw college niet mee zal werken met het voorgestelde
compromisvoorstel.

Conform.

9.9

Collegereactie bij de concept accountantsverslagen jaarrekeningen 2018
De accountant heeft de Jaarstukken 2018 “oud” Noordwijk en “oud”
Noordwijkerhout gecontroleerd. De bevindingen daarvan zijn opgetekend in
het concept accountantsverslag. Het college reageert hierop middels een
collegebrief aan de gemeenteraad.

Besluit
I. Instemmen met de collegebrief aan de gemeenteraad als reactie op de
concept accountantsverslagen bij de jaarrekeningen 2018.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Niet besproken vanwege tijdgebrek.
11

Rondvraag

Besluit
Niet besproken vanwege tijdgebrek.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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