Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

06-08-2019

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

Parafenbesluit 30 juli 2019 tot en met 6 augustus 2019

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek ISD 2019 (over 2018)
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van de cliënten voert de ISD Bollenstreek
elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die een
bijstandsuitkering, schulddienstverlening of een Wmo-voorziening ontvangen.
De ISD scoort op de algemene klantgerichtheid een 7,8, de
beoordeling medewerkers een 7,8 en de algemene beoordeling een 7,8. Met
dit collegeadvies wordt het college voorgesteld om het rapport ter kennisname
aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit
het klanttevredenheidsonderzoek ISD 2019 (over 2018) het ter kennisname
versturen aan de gemeenteraad.

Toelichting
Conform advies aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 5 augustus 2019
Voortgang informatieveiligheid en privacy
Bijgaande brief inzake voortgang informatieveiligheid en privacy ter
kennisname aanbieden aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit
Bijgaande brief inzake voortgang informatieveiligheid en privacy ter
kennisname aanbieden aan de leden van de gemeenteraad.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld via parafenbesluit d.d. 5 augustus 2019.

Wabo/RO: handhaving strijdig gebruik ISG-gebied
Na een lange periode van voorbereiding en overleg gaat streekbreed
oneigenlijk gebruik van bollengrond worden aangepakt. Sommige situaties
kunnen blijven bestaan en er is (beperkt en onder voorwaarden) ruimte voor
verdere differentiatie van het landschap.

Besluit
1. Vast te stellen de notitie “Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze
handhaving ISG/RO”.
2. De ODWH opdracht te verlenen voor het bij de geïnventariseerde strijdige
situaties grondgebruik overgaan tot handhaving volgens uitgangspunten van
de notitie “Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving
ISG/RO”.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens paraferingsbesluit d.d. 5 augustus
2019.
Wabo: beslissing op bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom
(erfafscheidingen Prins Bernhardstraat 8, Noordwijk)
De in een voor- en achtertuin geplaatste erfafscheidingen zijn in strijd met het
bestemmingsplan. Er is nimmer vergunning voor verleend en er zijn geen
argumenten op basis waarvan de situatie zou moeten worden gelegaliseerd.
Terecht is overgegaan tot een handhavingstraject waarbij de overtreder een
last onder dwangsom is opgelegd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 20 februari 2019 - waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd tegen een in de voor- en in de achtertuin
geplaatste erfafscheiding op het perceel Prins Bernhardstraat 8 te Noordwijk conform het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften, ontvankelijk
verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Regionale Commissie
Bezwaarschriften ongegrond verklaren, het bestreden besluit van 20 februari
2019 in stand laten en het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
3. De gemachtigde van bezwaarmaker op de hoogte brengen van deze
beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.
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Toelichting
Conform advies aldus vastgesteld volgens parafenbesluit 5 augustus 2019.
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