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Toelichting

1

Parafenbesluit 17 juli 2019 tot en met 23 juli 2019

Vernieuwing Bollenstreek Omroep
Zowel landelijk als regionaal zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van
de publieke omroepen. Deze spelen ook in de Bollenstreek.
In deze raadsbrief nemen wij de raad mee in deze ontwikkelingen en de
stappen die we als gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Teylingen en Noordwijk
gezamenlijk ondernemen.

Besluit
I. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad inzake Vernieuwing
Bollenstreek Omroep

Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 22 juli 2019.
2

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten Wilhelminastraat 10-12
Voor het gemeentelijk monument Wilhelminastraat 10-12 is een subsidie
aangevraagd ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden. Hiervoor is
een berekening gemaakt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Voorgesteld
wordt de subsidie toe te kennen.

Besluit
I. Een subsidie toe te kennen, volgens berekening van het Erfgoedhuis ZuidHolland, ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden aan een
gemeentelijk monument
II. De in de bijlage vermelde beschikking te verzenden aan de aanvrager

Conform advies via parafenbesluit d.d. 22 juli 2019

3

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten Westeinde 85
Voor het gemeentelijk monument Westeinde 85 is een subsidie aangevraagd
ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden. Voorgesteld wordt om de
subsidie toe te kennen.

Besluit
I. Conform het advies van de Monumentencommissie Noordwijkerhout,
besluiten de aanvraag om subsidie ten behoeve van herstel van het rieten dak,
te honoreren
II. De in de bijlage vermelde beschikking te verzenden aan de aanvrager

Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 18 juli 2019
4

Rapportage Servicepunt Werk (SPW) d.d. 24 juni 2019
Na een anonieme brief van bezorgde inwoners over de werksituatie bij het
Servicepunt Werk heeft het Dagelijks Bestuur van de GR KDB een externe
onafhankelijke mediator opdracht gegeven tot een intern onderzoek naar de
beleving van de medewerkers. De rapportage is inmiddels afgerond en zal
zoals toegezegd aan de gemeenteraad ter inzage worden aangeboden.

Besluit
Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 18 juli 2019
5

Herstel en tijdelijk afdichten kapconstructie 't Pesthuis
B&W wordt geadviseerd om de gemeenteraad schriftelijk te informeren over het
voornemen om de komende periode voorbereidingen te treffen om eind dit
jaar de kap van ’t Pesthuis in Noordwijkerhout te laten herstellen.

Besluit
De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief informeren over het
voornemen om de komende periode voorbereidingen te treffen om eind dit
jaar de kap van ’t Pesthuis in Noordwijkerhout te laten herstellen.

Conform advies via parafenbesluit d.d. 22 juli 2019
6

Beantwoording ex. artikel 39 vragen RvO inzake zorgvuldige voorbereiding
collegevoorstellen
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Door de Fractie van D66 zijn op 8 juli 2019 schriftelijke vragen gesteld over de
zorgvuldige voorbereiding van collegevoorstellen. Het voorstel is om de
beantwoording vast te stellen

Besluit
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen artikel 39
RvO zorgvuldige voorbereiding collegevoorstellen.

Conform advies via parafenbesluit d.d. 22 juli 2019
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