Besluitenlijst College Noordwijk
Datum

15-01-2019

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 en D.T.C.
Salman

Toelichting

Agendapunt 22 hiervoor heeft u per email een link ontvangen omdat deze
bijlage te groot was voor toevoegen in IBabs.

1

Opening & mededelingen

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Conform, met toevoeging bij 8.1 dat een woning wordt gehuurd

Besluit
De besluitenlijst collegevergadering 8 januari 2019 wordt vastgesteld.
De besluitenlijst collegevergadering 10 januari 2019 wordt vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken

Toelichting
Weth Van den Berg afwezig 1-7 maart (carnaval), 19-28 april (vakantie).
6

Openstaande raadsvragen artikel 38

Besluit

Inventarisatie moties, toezeggingen en raadsvragen t.b.v. college 22-1
7

Bespreekstukken

8

Hamerstukken

9

Vaststellen bestemmingsplan Pilarenlaan

Besluit
Conform, met aanpassing.

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen bestemmingsplan Pilarenlaan, met
planidentificatienummer NL.IMRO.0575.BP201800050-VA01, vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met de bijgevoegde anterieure overeenkomst.
10

Ontwerpbestemmingsplan Oosterduinen 8, 10 en 12

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met bijgevoegde Nota van
beantwoording inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan "Oosterduinen
8,10 en
12".
2. De gemeenteraad voor te stellen ontwerpbestemmingsplan Oosterduinen
8,10 en 12
met planidentificatienummer NL.IMRO.0575.BP201800053-ON01, ter inzage te
leggen met daarin nog verwerkt: de in de Nota van beantwoording
inspraakreactie
opgenomen wijzigingen in verbeelding, regels en toelichting.

Besluit
Conform
11

Budgethoudersregeling

Besluit
Vaststellen van de Budgethoudersregeling Noordwijk 2019

Besluit
Conform
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12

Treasury Statuut

Besluit
Vaststellen van het Treasurystatuut Noordwijk 2019

Besluit
Conform
13

Aanvraag suppletie-uitkering conventionele explosieven

Besluit
Conform.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de aanvraag voor de
suppletie-uitkering bommenregeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties naar aanleiding van onderzoek naar conventionele
explosieven (CE) binnen de gemeente Noordwijk.
14

Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen

Besluit
Conform

Besluit
Vast te stellen de volgende besluiten:
a. Besluit tot aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar.
b. Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke
Belastingen Bollenstreek.
c. Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke
Regeling
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.
15

Omgang met huwelijksjubilea

Besluit
Conform.

Besluit
1. Aan de inwoners die 50-jaar gehuwd zijn vanaf 1 januari 2019 een brief met
bloemen
te sturen.
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2. Voor de 60-, 65-, 70-jarige huwelijksjubilea een bezoek aan huis te
organiseren, met
een delicatessenmand of fruitmand. Ook het koningshuis en de CdK worden
geïnformeerd over deze jubilea.
16

Benoemingen leden en secretarissen commissie bezwaarschriften

Besluit
I. Mevrouw drs. N.C.M. Mulder-Fikke te benoemen als voorzitter van de
commissie bezwaar- en klaagschriften;
II. Mevrouw mr. drs. M. Pikart-van den Berg, de heer mr. D.O. Bogers en de
heer mr. B.M. Kocken te benoemen als leden van de commissie bezwaar- en
klaagschriften;
III. Mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener te benoemen als secretaris van de commissie
bezwaar- en klaagschriften;
IV. Mevrouw mr. drs. M.P.C. van Hal en mevrouw mr. E. de Romph-van
Wingerden te benoemen te noemen als plaatsvervangend secretaris;
V. De hoogte van de presentiegelden vast te stellen voor de leden.

Besluit
Conform.
17

Bouwstenen Space Campus Noordwijk

Besluit
Conform

Besluit
I. In te stemmen met de oprichting van een campusorganisatie ten behoeve
van de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk en hiervoor samen met de
provincie Zuid-Holland een stichting op te richten.
II. In te stemmen met 50% van de financiering van de campusorganisatie voor
de periode 2019 t/m 2023.
III. Een bedrag uit te keren als startsubsidie voor de jaren 2019 en 2020 aan de
op te richten stichting.
IV. In te stemmen met de startnotitie Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space
Campus Noordwijk.
V. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen haar wensen en bedenkingen
kenbaar te maken over het onder punt I genoemde voornemen (conform artikel
160 lid 2 van de Gemeentewet).
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VI. Aan de gemeenteraad voor te stellen een bedrag uit de reserve
Ontwikkeling Space Campus beschikbaar te stellen voor 50% van de
financiering van de campusorganisatie.
18

Space Campus Noordwijk - nog een bouwsteen

Besluit
Conform.

Besluit
In te stemmen met het voorbereiden van een Europese aanbesteding voor de
verkoop van grond met eisen voor de realisatie van een campusverzamelgebouw met een huurgarantie.
19

Definitieve benoeming medewerkers gemeente Noordwijk

Besluit
Conform

Besluit
I.

In te stemmen met de benoemingen van de medewerkers bij de gemeente

Noordwijk per 1 januari 2019 conform Functieboek 1;
II. In te stemmen met de benoemingen van de medewerkers bij de gemeente
Noordwijk per 1 januari 2019 conform Functieboek 2;
III. Benoemingen plaats te laten vinden in vaste en algemene dienst;
IV. Drie ex-leidinggevenden boventallig te verklaren en zo snel mogelijk tot
een goede maatwerkoplossing te komen.

20

Reglement van orde College 2019

Besluit
Conform

Besluit
Bijgaand reglement van orde college 2019 vast te stellen.
21

Vaststellen bestemmingsplan Noordwijkerduin

Besluit
I. De gemeenteraad voor te stellen de Nota van Beantwoording Zienswijzen
vast te stellen.
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II. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Noordwijkerduin
vast te stellen.
III. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn
verzekerd in de bijgevoegde anterieure overeenkomst, in te stemmen met deze
overeenkomst en de portefeuillehouder te mandateren om ondergeschikte
wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.

Besluit
aanhouden.
22

Subsidie Europees Kampioenschap tafeltennis jeugd Top 10.

Besluit
In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan de NTTB voor de
organisatie van het Europees kampioenschap tafeltennis Jeugd onder 18 ten
laste van product Sport 2019.

Besluit
Conform.
23

Voorontwerpbestemmingsplan correctie Zeewaardig, fase 2

Besluit
Conform, met extra informatiebehoefte.

Besluit
Voorontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 2, met
planidentificatienummer NL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2-VO01, ter inzage
leggen, met daarin verwerkt de bijgevoegde "Door te voeren wijzigingen in
bestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 2".
24

Afvaardiging college bij gemeenschappelijke regelingen

Besluit
Conform. Deelname PHO Leefomgeving afhankelijk van agenda.

Besluit
1. Wethouder D.T.C. Salman aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur
van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.
2. Wethouder H.W.M. de Jong de gemeente Noordwijk te laten
vertegenwoordigen in de Algemene vergadering van aandeelhouders van
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
3. De volgende collegeleden te laten deelnemen aan de
Pagina 6

portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland
a. PHO Bestuur & Middelen: burgemeester J.H.M. Vloedbeld-Hermans en
wethouder R. ter Hark
b. PHO Economie: wethouder R. ter Hark
c. PHO Leefomgeving: wethouders J.P. van den Berg, R. ter Hark, H.W.M. de
Jong en D.T.C. Salman
d. PHO Maatschappij: wethouder D.T.C. Salman
4. Kennis te nemen van bijlage 1 (memo over gemeenschappelijke regeling).

25

Aanwijsbesluit loco-burgemeester

Besluit
Conform

Besluit
In te stemmen met het bijgaande aanwijzingsbesluit loco-burgemeester.
26

Subsidie Vluchtelingenwerk 2019

Besluit
Conform

Besluit
Subsidie te verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland voor
de begeleiding en opvang van statushouders in 2019 in Noordwijk
27

Inzet twee jeugdboa's

Besluit
Instemmen met het aanstellen van twee jeugdboa’s en de kosten hiervoor te
dekken vanuit het vacaturebudget.

Besluit
Besluit gewijzigd in "inhuren" in plaats van aanstellen.
28

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Noordwijk 2019

Besluit
Conform

Besluit
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Vooruitlopend op vaststelling van een gedragscode college Noordwijk door de
raad, zichzelf vanaf 2 januari 2019 te houden aan bijgaande Gedragscode
integriteit burgemeester en wethouders Noordwijk 2019.
29

Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders Noordwijk

Besluit
In te stemmen met de portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders
zoals in de bijlage aangegeven.

Besluit
Conform met aanvullingen/aanpassingen

Toelichting
Integratiebeleid bij burgemeester.
Vluchtelingenbeleid bij wethouder Salman.
Ipv "civiel": civiele werken.
Ipv "volkshuisvesting": volkshuisvestingsbeleid.
30

Rondvraag

Besluit
College Noordwijk neemt initiatief tot kennismaking met buurgemeenten.

Besluit
Besproken.
30.1

Rondvraag: Gastronomische avond Huis ter Duin 29 januari 2019

Besluit
In vertrouwelijkheid besproken.
30.2

Rondvraag: Ronde langs de colleges door Holland Rijnland

Besluit
Besproken.
31

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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