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Toelichting
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Parafenbesluit 23 juli 2019 tot en met 30 juli 2019

art. 39 RvO vragen D66 Langevelderweg 37c
Op 4 juli 2019 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie
van de D66 Noordwijk. De vragen hebben betrekking op de verleende
omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de
voormalige bollenschuur aan de Langevelderweg 37c. In dit B&W advies wordt
het college gevraagd om in te stemmen met de brief en de beantwoording van
deze schriftelijke vragen.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp Langevelderweg 37c.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 24 juli 2019
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Artikel 39 vragen PvdA over Zorgcowboys
Naar aanleiding van het KRO-NCRV-programma Pointer en het artikel ‘Dossier
zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg’ op de website van
Follow the Money heeft de fractie van de PvdA op 1 juli 2019 schriftelijke
vragen gesteld. In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te stemmen
met de beantwoording van deze vragen.

Besluit
I. In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen
ingevolge artikel 39 RvO over het onderwerp Zorgcowboys

Conform advies via parafenbesluit d.d. 26 juli 2019
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Budgethouderregeling Noordwijk 2019
In deze budgethouderregeling wordt de vervanging van budgethouders
aangepast (artikel 9). Bij afwezigheid van de budgethouder (teamcoach) treedt
een ander budgethouder (teamcoach) in zijn plaats i.p.v. de
gemeentesecretaris.
Door deze wijziging hoeft de gemeentesecretaris niet alle facturen van de
gehele gemeente te accorderen maar wordt deze bevoegdheid bij de
teamcoach belegd. Voordeel hiervan is dat de vervangende budgethouder meer
affiniteit heeft met de betreffende budgetten en door verspreiding van de
hoeveelheid deze sneller kunnen worden verwerkt.

Besluit
I.

Vaststellen van de Budgethouderregeling Noordwijk 2019.

Conform advies via parafenbesluit aldus vastgesteld d.d. 23 juli 2019

Besluit
I.

Vaststellen van de Budgethouderregeling Noordwijk 2019.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit 24 juli 2019.
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principeverzoek Schoolstraat 47
Aanvrager wil zijn winkel op de begane grond verbouwen tot appartement.
Boven de winkel is een bestaand appartement. De toevoeging van een
appartement leidt tot een grotere parkeerdruk. Er wordt geen medewerking
toegezegd aan het toevoegen van een appartement. Het omzetten van het
pand naar één woning kan wel.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het realiseren
van twee appartementen aan de Schoolstraat 47
II. De aanvrager te informeren over dit besluit met bijgevoegde antwoordbrief
waarin staat dat het omzetten naar één woning wel mogelijk is
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Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 25 juli 2019
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Stichting Space Campus Noordwijk subsidie 2019 - 2020
In september 2018 hebben het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Noordwijk de regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk gesloten. De
regiodeal heeft als doel versterking van ESTEC in Nederland, versterking van
het ruimtevaart-cluster in Nederland én een hoogwaardige
gebiedsontwikkeling Noordwijk: Space Campus Noordwijk. Eerder dit jaar is
ingestemd met het oprichten van de stichting Space Campus Noordwijk. De
stichting heeft subsidie aangevraagd voor de exploitatie. Het college stelt de
subsidie vast voor 2019 en 2020.

Besluit
I. Stichting Space Campus Noordwijk een subsidie te verlenen voor 2019 –
2020.
II. In de subsidiebeschikking een voorwaarde op te nemen over de wijze van
verslaglegging in afwijking van artikel 17 ASV.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 25 juli 2019
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