Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

09-04-2019

Tijd

9:00 - 12:15

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

Anterieure overeenkomst Abraham van Royenstraat 95
De initiatiefnemer heeft aan de gemeente verzocht om medewerking te
verlenen aan een bouwplan, waarvoor afwijking van het vigerende
bestemmingsplan benodigd is. Het bouwplan brengt financiële consequenties
met zich mee (mogelijke planschade). Voorts wenst de gemeente
woningbouweisen te stellen conform het geldende woonbeleid. Deze zaken
worden geregeld in de anterieure overeenkomst. Hiermee wordt bereikt dat de
gemeente kan afzien van de vaststelling van een exploitatieplan.

Besluit
I. In te stemmen met de anterieure overeenkomst
II. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd in de anterieure overeenkomst

Conform.
1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Conform.
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
Kennis genomen.
7

Raad
Overzicht openstaande moties en toezeggingen wordt aan gewerkt, de
deadline is 10 april 2019.

8

Bespreekstukken

8.1

Afronding 100 dagen werkprogramma
Op basis van de speerpunten uit het coalitieakkoord is een tijdelijk en
actiegericht 100 dagen programma opgezet. Dinsdag 9 april 2019 liep deze
periode af. In een memo legt het college verantwoording af over wat in deze
100 dagen is bereikt.

Besluit
Instemmen met het memo ‘wat hebben we bereikt in 100 dagen’ en deze ter
informatie brengen aan de raad.

Besproken in aanwezigheid van Maarten Sinnema. Na redactionele
aanpassingen akkoord.
8.2

Plan van aanpak opstellen woonvisie
In het kader van de 100 dagen aanpak van het college is een
woonbehoefteonderzoek gestart, die vervolgens wordt door vertaald naar een
woonvisie voor de gemeente Noordwijk. De samenleving en de partners van de
gemeente krijgen een belangrijke rol in het traject. Naar verwachting is voor
het einde van het jaar het traject voor het vaststellen van een nieuwe woonvisie
afgerond.

Besluit
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I. Instemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van de woonvisie op
basis van het woonbehoefteonderzoek
II. Instemmen met het machtigen van de portefeuillehouder Wonen om
ondergeschikte wijzigingen in het op te stellen plan van aanpak door te
voeren.
III. Raad informeren middels bijgaande conceptraadsbrief.

Conform.
8.3

100 dagen notitie Zelforganisatie
Noordwijk werkt toe naar zelforganiserende teams. In een startnotitie wordt de
ontwikkelaanpak geschetst.

Besluit
Conform (met aanpassing in startnotitie)
8.4

Advies van de commissie bezwaarschriften inzake het bezwaarschrift van
Hoffman Outdoor Media B.V.
De commissie bezwaarschriften adviseert om het besluit van 18 december
2018 in te trekken en opnieuw te beslissen op het verzoek van Hoffman.
Voorts adviseert de commissie om het verzoek van Hoffman om
proceskostenvergoeding af te wijzen.

Besluit
Voorgesteld wordt om conform het advies van de commissie te besluiten: het
besluit van 18 december 2018 in te trekken en opnieuw te beslissen op het
verzoek van Hoffman, en daarbij alle onder het college berustende
documenten te betrekken. Voorts wordt voorgesteld om het verzoek om
proceskostenvergoeding af te wijzen.

Conform.
8.5

Bouw woonappartementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck)
Voor de bouw van woonappartementen op het perceel Koningin Astrid
Boulevard 50 te Noordwijk (Villa Sonnevanck) is een omgevingsvergunning
aangevraagd.

Besluit
De bespreking hierover aan te houden.
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8.6

Rotonde Beeklaan - Herenweg
Op dit moment is de Beeklaan afgesloten in verband met wegwerkzaamheden.
De aansluiting (rotonde) van Offem Zuid wordt aangelegd, de Beeklaan wordt
afgewaardeerd naar 50 km/uur en er wordt een fietspad aangelegd langs de
Beeklaan aangelegd. Daarnaast wordt een nieuwe riolering gerealiseerd langs
de Beeklaan. In het coalitieakkoord 2019 – 2022 ‘’Betrokken, helder en
daadkrachtig’’ is opgenomen om de landelijke richtlijnen van voorrangsregels
op rotondes binnen de bebouwde kom toe te passen. Voorgesteld wordt om de
voorrang voor fietsers en voetgangers bij de rotonde Beeklaan – Herenweg te
wijzigen tijdens de werkzaamheden en bromfietsen naar de rijbaan te
verwijzen.

Besluit
I. Instemmen met het wijzigen van voorrangsregeling voor fietsers en
voetgangers op de rotonde Beeklaan – Herenweg in het kader van de
werkzaamheden Beeklaan.
II. Instemmen om bromfietsen op de rotonde Beeklaan – Herenweg naar de
rijbaan te positioneren vanaf de komgrens Herenweg.

Conform.
8.8

Verkenning inkoop jeugdhulp 2021 en verder
De contracten van de inkoop jeugdhulp lopen met ingang van 1 januari 2021.
De Leidse regio heeft aangegeven dat ze de jeugdhulp sub regionaal willen
inkopen.
Hierdoor zijn de gemeenten van de Duin en Bollenstreek aan het oriënteren
hoe we de inkoop van de jeugdhulp binnen de Duin en Bollenstreek kunnen
organiseren. Wij willen de raadsleden hier graag over informeren.

Besluit
De raad informeren over de verkenning inkoop jeugdhulp 2021 en verder .

Conform.
8.9

Voorontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 47

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Pilarenlaan 47 eo”.
II. Het voorontwerpbestemmingsplan “pilarenlaan 47 eo” vrijgeven voor ter
visielegging.
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III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Besluit
I. Het formulier voor het aanvragen voor een tegemoetkoming in de
planschade, gebaseerd op de nieuwe verordening, vaststellen.

Conform.
9.2

Concept jaarrekening 2018 Noordwijkerhout
De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, zijn de
slotdocumenten van de planning & controlcyclus van het boekjaar 2018. Het
jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de paragrafen, terwijl de
jaarrekening de budgettaire verantwoording van de producten betreft, welke in
programmarekening en balans is verwerkt.
Alvorens de definitieve jaarstukken aan de raad worden voorgelegd worden
deze onderworpen aan een controle door onze accountant. De uitkomsten van
deze controle worden zo nodig verwerkt in de definitieve jaarstukken.

Besluit
I. Instemmen met de concept jaarstukken 2018 Noordwijkhout.
II. Kennis te nemen van het voorlopige negatieve jaarrekeningresultaat 2018

Conform.
9.3

Dienstverleningsovereenkomst Belastingen Bollenstreek
Lisse, Teylingen en Noordwijk werken samen op het gebeid van belastingen.
Als gevolg van de fusie dient te Dienstverleningsovereenkomst opnieuw in de
colleges van de deelnemende gemeenten te worden vastgesteld.
Daarnaast wordt jaarlijks een evaluatie gemaakt van de werkzaamheden bij
Belastingen van het afgelopen jaar

Besluit
I. In te stemmen met de wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst
samenwerking Belastingen gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk;
Pagina 5

II. De portefeuillehouder Financiën en Belastingen te mandateren om namens
de burgemeester de Dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen;
III. De evaluatie samenwerking Belastingen Bollenstreek 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.

Conform.
9.4

Handhaving in dienst van de samenleving
Het college bespreekt opiniërend een eerste memo over Handhaving in dienst
van de samenleving.

Besluit
Kennis nemen van het memo over “Handhaving in dienst van de samenleving”
en de discussie in het college te hervatten nadat intern nog meer ambtelijke
collega’s en de verantwoordelijk bestuurder zijn meegenomen in de dilemma’s.

9.6

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 74
Het plan voorziet in het splitsen van het bestaande perceel Herenweg 74 in drie
bouwkavels die variëren tussen circa 480 m2 en 850 m2. Voor de woningen
geldt een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van
7 meter. De kavels worden ontsloten vanuit de wijk Vinkeveld. Hiervoor zal de
openbare ruimte (plantsoen en parkeerplaatsen) worden heringericht, waarbij
het aantal parkeerplaatsen hetzelfde blijft. De inrit aan de Herenweg vervalt.
Met dit plan vindt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van dit entreegebied
van Noordwijk plaats en wordt voorzien in de noodzakelijke ruimtereservering
voor de beoogde nieuwe rotonde Herenweg / Beeklaan.

Besluit
I. De gemeenteraad voor te stellen de nota van beantwoording
vooroverlegreacties vast te stellen.
II. De gemeenteraad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Herenweg
74 vrij te geven voor de ter inzage legging.
III. In te stemmen met de anterieure overeenkomst en geen exploitatieplan vast
te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd in de anterieure
overeenkomst.

Conform.
9.7

Principeverzoek Kruidhof 40
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De beoogde uitbouw naast de woning is passend en is planologisch en
stedenbouwkundig akkoord. Deze uitbouw is niet vergunningsvrij. Het
schetsplan past in het kruimelgevalbeleid. In een smalle zijtuin zoals deze is
een uitbouw toegestaan tot op de perceelsgrens. Het plan blijft 80 cm van de
perceelsgrens.
De parkeerplaats met uitrit voldoet niet aan de criteria uit het bestemmingplan
om af te wijken van de gebruiksregels. De verkeerveiligheid komt in gevaar.
Daarom wordt hier geen medewerking aan toegezegd.

Besluit
1. Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het realiseren van
een aanbouw naast de woning
2. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het
realiseren van een parkeerplaats in de tuin met uitrit
3. De aanvrager te informeren met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
9.8

Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Besluit
De gemeenteraad voorstellen om het bestuur van de veiligheidsregio te
verzoeken om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan te richten
op: natuurbranden (duin), bezwijken primaire waterkering, klimaatadaptatie,
energietransitie en continuïteit.

Conform.
9.9

Stand van zaken aanbesteding centrumplan Jan Kroonsplein

Besluit
In te stemmen met het aanbieden van de brief, inzake stand van zaken
aanbesteding centrumplan Jan Kroonsplein, aan de gemeenteraad.

Conform, met redactionele aanpassingen.
9.10

Anterieure overeenkomst Abraham van Royenstraat 95
De initiatiefnemer heeft aan de gemeente verzocht om medewerking te
verlenen aan een bouwplan, waarvoor afwijking van het vigerende
bestemmingsplan benodigd is. Het bouwplan brengt financiële consequenties
met zich mee (mogelijke planschade). Voorts wenst de gemeente
woningbouweisen te stellen conform het geldende woonbeleid. Deze zaken
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worden geregeld in de anterieure overeenkomst. Hiermee wordt bereikt dat de
gemeente kan afzien van de vaststelling van een exploitatieplan.

Besluit
I. In te stemmen met de anterieure overeenkomst
II. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd in de anterieure overeenkomst

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

Project Meedoen!

Besluit
Kennis genomen.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering
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