Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

26-03-2019

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

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
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

Besluit
Besproken.

8

Bespreekstukken

8.1

Aanbesteding nieuwbouw gemeentelijk sportpark Lageweg
De installatietechnische opdracht voor nieuwbouw accommodatie van SJC
wordt gegund aan de Mega Elektra Groep te Amsterdam.

Besluit
De installatietechnische opdracht te gunnen aan de Mega Elektra Groep te
Amsterdam.

Conform. Met redactionele aanpassing op raadsvoorstel.
8.2

Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman d.d. 5 maart 2019

Besluit
In stemmen met het versturen van bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 RvO inzake “Containers
Boerenburg”.
Met redactionele aanpassingen akkoord.
8.3

Bestuursopdracht Duurzaamheidsprogramma 2019
Het college wordt voorgelegd opdracht te geven tot het opstellen van een
Duurzaamheidsprogramma 2019, waarin wordt beschreven welke projecten en
activiteiten in 2019 worden uitgevoerd en welke in 2020 en 2021 zouden
moeten worden uitgevoerd gezien het coalitieakkoord, landelijke
ontwikkelingen en regionale afspraken op gebied duurzaamheid.

Besluit
I. De Bestuursopdracht tot het opstellen van een Duurzaamheidsprogramma
2019 vast te stellen.

Conform.
8.4

raadsbrief stand van zaken bestemmingsplan Hotels van Oranje
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de
beroepsprocedure tegen het vastgestelde bestemmingsplan Hotel en Residence
van Oranje.

Besluit
Instemmen met de raadsbrief Stand van zaken Hotel en Residence Oranje.
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Conform.
8.5

Vervoer brede school
Vanwege nieuwbouw van het SJC-complex moet de brede school voor
gymnastieklessen uitwijken naar elders en is busvervoer nodig.

Besluit
I.

De Firma Beuk opdracht te geven het gymnastiekvervoer van en
naar de Brede School Boechorst ook in 2019 uit te voeren;

II.

De kosten van het betreffende vervoer te dekken uit product 114
(lokaal onderwijsbeleid).

Conform. T.b.v. nieuwe schoolseizoen wordt het vervoer meervoudig
onderhands aanbesteed.

8.6

Voortgang herstructurering Sportpark De Boekhorst

Besluit
I. In het kader van de verdere harmonisatie instemmen met de gewijzigde
afspraken gemaakt met voetbalvereniging VVSB waarbij in overleg met
VVSB het type infill wordt gewijzigd naar kurk of TPE i.p.v. het product
SBR (autoband korrel);
II. Instemmen met het Voorlopig Ontwerp voor het multifunctionele
clubgebouw van voetbalvereniging VVSB en handbalvereniging Northa;
III. Instemmen met de aangepaste financiële afspraken met TV De
Boekhorst;
IV. Kennisnemen van de financiële stand van zaken en beoogde planning;
V. De raad via bijgaande brief informeren over de stand van zaken;
VI. De gemeenteraad in te laten stemmen met het garant staan voor een
lening van de T.V. de Boekhorst exclusief rente voor de duur van de
lening.
VII. De projectwethouder mandateren verdere afspraken binnen de
financiële kaders met de sportverenigingen af te handelen en het college
hierover achteraf informeren.

Conform. Vanwege mogelijke gezondheidsaspecten, comfort en milieueffecten kiest het college voor de "Noordwijkse" veldkwaliteit.
Besluit is openbaar.
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9

Hamerstukken

9.1

Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Besluit
I. De volgende rechtspersoon aan te wijzen als briefadresgever in de zin van de
Wet basisregistratie personen: WMO Adviescentrum Noordwijkerhout, Via
Antiqua 23, 2211 HW Noordwijkerhout.

Conform.
9.2

Anterieure overeenkomst Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak heeft, samen met een ontwikkelaar, de gemeenteraad
verzocht tot aanpassing van het bestemmingsplan. Hiervoor maakt de
gemeente kosten. In dit geval bestaan die kosten uit de ambtelijke uren en de
aanpassing van de Northgodreef. Daarnaast kan een bestemmingsplan
planschade veroorzaken. Deze drie zaken worden door het sluiten van een
overeenkomst verhaald op de ontwikkelaar, zoals gebruikelijk is.

Besluit
I. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Conform.
9.3

Basisschool Zeehonk, schriftelijke vragen artikel 39 RvO
Beantwoording schriftelijke vragen PUUR in gevolge artikel 39 RvO inzake
“Verhuizing basisschool Zeehonk na fusie”.

Besluit
In stemmen met het versturen van bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO inzake “Verhuizing
basisschool Zeehonk na fusie”.

Conform.
9.4

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO sluiting politiebureau Lijst
Salman

Besluit
Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39
RvO sluiting politiebureau Lijst Salman.

Pagina 4

Conform met redactionele aanpassing.
9.5

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO sluiting politiebureau
Noordwijk VVD

Besluit
Akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39 RvO
sluiting politiebureau Noordwijk VVD.

Conform.
9.6

Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO sluiting politiebureau CDA

Besluit
Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39
RvO en de beantwoording van de aanvullende vraag met betrekking tot het
sluiten van het politiebureau aan de Duinwetering.

Conform.
9.7

Brief aan de raad Vernieuwingsonderzoek Omroep BO
In de brief informeert het college van B&W de gemeenteraad over een aantal
actualiteiten inzake omroep BO. Daarnaast vraagt het college aan de raad om
in te stemmen met het versnellingsonderzoek voor behandeling in de
gemeenteraad van de uitkomsten van het vernieuwingsonderzoek Omroep BO.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad inzake
Vernieuwingsonderzoek Omroep BO
II. In te stemmen met het indienen van een versnellingsverzoek voor
behandeling in de gemeenteraad van de uitkomsten van het
vernieuwingsonderzoek

Wethouder Van den Berg verlaat voor dit agendapunt de vergadering i.v.m.
persoonlijke betrokkenheid.

Conform.
9.8

Concept Jaarstukken 2018 "Oud" Noordwijk
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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 “oud” Noordwijk.
II. Kennis te nemen van het voorlopige positief jaarrekeningresultaat 2018
Conform.
9.9

Dodenherdenking 4 mei 2019
De gemeente Noordwijk organiseert voor Herdenking in Noordwijk. Er is
overleg geweest met het comité 4 en 5 mei om het programma voor dit jaar
vast te stellen. Gevraagd wordt aan het college om de bijeenkomsten op deze
dag zoveel mogelijk bij te wonen. De gemeenteraad krijgt het programma en
wordt uitgenodigd.
Dit voorstel dient om u te informeren wat plaats vindt en om vast te stellen wie
van uw college waarbij zal zijn.
Er zijn toespraken gewenst op diverse tijden, op diverse locaties. Bloemstuken kransleggingen.

Besluit
- Zoveel mogelijk bijwonen
- 14.00 uur locatie Willem van den Bergh - toespraak en bloemstuk door locoburgemeester Van den Berg, met ambtsketen;
- 15.30 uur Algemene begraafplaats - bloemen in vaasjes met kinderen loco-burgemeester Van den Berg
- 19.00 uur viering Maria Ter Zeekerk bijwonen - burgemeester Hermans en
wethouder Salman
- 19.30 uur Stille tocht naar Alg. begraafplaats alwaar korte toespraak door
burgemeester Hermans, defilé en bloemlegging (wordt aangereikt, voor alle
bezoekers)
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- 19.50 vervolg Stille Tocht naar oorlogsmonumenten Oude Zeeweg alwaar na
Taptoesignaal, 2 minuten stilte en het Wilhelmus toespraak 5 minuten door
burgemeester Hermans en kranslegging door haar en .... (raadslid)
- Na afloop in Alexander Hotel toespraak burgemeester Hermans
18.45 uur Bijeenkomst Jozefkerk Noordwijkerhout - bijwonen en toespraak
door loco-burgemeester Van den Berg
19.45 uur Stille tocht vanuit kerk naar herdenkingsmonument alwaar
kranslegging door loco-burgemeester Van den Berg en .... raadslid.

Conform. In plaats van Salman (verhinderd): Ter Hark.

9.12

Integrale toegang sociaal domein
In november 2018 hebben de voormalige colleges van Noordwijk en
Noordwijkerhout het besluit genomen om een integrale toegang te vormen
voor de inwoners. De integrale toegang zorgt voor één laagdrempelig punt
voor alle inwoners (ongeacht leeftijd) voor vraagstukken rondom zorg, welzijn
en inkomen. De integrale toegang zorgt ervoor dat de huidige dienstverlening,
deels gevormd in lokale teams en loketten, anders moet worden ingericht.
Zowel de organisatie, de werkwijzen als de cultuur binnen de huidige lokale
dienstverlening moet worden gewijzigd.
De fusie Noordwijk, wijzigingen in inkoop Jeugd en contractering van de jeugd
en gezinsteams, ontwikkelingen in de uitvoering van de Wmo en
Maatschappelijke zorg, vraagt ons om de integrale toegang, zorgvuldig en
binnen een kort tijdsbestek uit te voeren.

Besluit
De raad te informeren over de voortgang.
Er is toegezegd de raad regelmatig te informeren over en betrekken bij de
voortgang.
Deze brief geeft hier invulling aan.

Conform.
9.13

Jaarrapportage Veilig Thuis HM 2018

Besluit
Conform.
9.14

Naamgeving openbare ruimte Het Zilt in de Zilk: Vogelenveld, Haasveld en
Sasbergen
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De Zilk wordt uitgebreid met een nieuw woongebied Het Zilt. Voor de nieuwe
straten worden 3 namen voorgesteld: Vogelenveld, Haasveld en Sasbergen

Besluit
I. Toekenning van de namen voor openbare ruimte van de toekomstige straten
van de nieuwe uitbreiding Het Zilt in de Zilk: Vogelenveld, Haasveld en
Sasbergen.

Conform.
9.15

Principeverzoek Leidsevaart 230
Twee nieuwe greenportwoningen op het perceel bij de Leidsevaart 230 in het
bebouwingslint worden in principe toegestaan. De huidige bestemming van
hoveniersbedrijf staat dit niet toe. Om af te wijken van het bestemmingsplan
moet een uitgebreide planologische procedure worden doorlopen

Besluit
1. Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het bouwen van
twee woningen bij de Leidsevaart 230

2. De aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
9.16

Benoeming tot ambtenaarburgerlijke stand J.M.J.Koelewijn-Tetteroo

Besluit
I. Mevrouw J.M.J. Koelewijn-Tetteroo benoemen als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand voor een periode van 5 jaar.

Conform.
9.17

Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO over De Nieuwe Strandrups

Besluit
De raad antwoorden overeenkomst het concept.

Conform.
9.18

Vaststelling Normenkader 2018

Pagina 8

I. Vaststellen van het normenkader 2018 ten behoeve van de controle van de
jaarrekening 2018 van de gemeente Noordwijk met betrekking tot de financiële
rechtmatigheid;
II. Vaststellen van het Toetsingskader 2018 met betrekking tot het verstrekken
van subsidies;
III. Het normenkader 2018 en het Toetsingskader 2018 subsidies middels een
brief ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

Besluit
I. Vaststellen van het normenkader 2018 ten behoeve van de controle van de
jaarrekening 2018 van de gemeente Noordwijk met betrekking tot de financiële
rechtmatigheid;
II. Vaststellen van het Toetsingskader 2018 met betrekking tot het verstrekken
van subsidies;
III. Het normenkader 2018 en het Toetsingskader 2018 subsidies middels een
brief ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

Conform.
9.19

Voorbespreken onderwerpen persgesprek

Besluit
Besproken.
9.20

vragen artikel 39 RvO situatie Pesthuis Noordwijkerhout

Besluit
I. Een positieve grondhouding innemen op het plan van de Dierenhoeve en haar
partners;
II. Conform bijgevoegde brief de vragen beantwoorden van de fractievoorzitter
van NZLokaal over de situatie van het Pesthuis.

Akkoord met II. Beslispunt I is aan de orde na kennisname van het
businessplan.
9.21

Wabo: beslissing op bezwaar tegen intrekkingsbesluit omgevingsvergunning
voor een vlonder (Hoogtij 105 te Noordwijk)
Eerder is voor de aanleg van een vlonder vergunning verleend. De
vergunninghouder heeft vanwege andere plannen verzocht deze vergunning in
te trekken. Uiteindelijk wil vergunninghouder toch van deze vergunning
gebruikmaken. De enige weg deze vergunning te doen herleven was bezwaar
te maken tegen het intrekkingsbesluit. Zijn bezwaar wordt gegrond verklaard,
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het intrekkingsbesluit wordt ongedaan gemaakt en de oude vergunning
herleeft.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 18 januari 2019, tot intrekking van
de omgevingsvergunning met zaaknummer 2018114511 voor het bouwen van
een vlonder voor Hoogtij 105 te Noordwijk, ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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