Besluitenlijst College (Noordwijk)
Datum

05-02-2019

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
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.

8

Bespreekstukken

8.1

100 Dagen Document

Besluit
I. Vaststellen van de notitie ‘Wat bereiken we in 100 dagen’.
II. Overgaan tot de verdere uitvoering van de realisatiepunten.
III.

Instemmen met de kosten voor de eerste 100 dagen realisatiepunten

Na redactionele aanpassingen akkoord.
8.5

Delegatie coördinatiebesluit
Het college stelt de gemeenteraad voor om in die gevallen waarin het college al
inhoudelijk bevoegd is, het college ook te laten besluiten over het
coördinatiebesluit. Inhoud en procedure liggen dan in één hand.

Besluit
I. De gemeenteraad voorstellen het coördinatiebesluit (artikel 3.30Wro) te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover het
betreft een wijzigings- of uitwerkingsplan of een uitgebreide
afwijkingsprocedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo) in
combinatie met andere besluiten waar het college bevoegd gezag is.

Conform.
8.6

Delegatie exploitatieplan
Het college stelt de gemeenteraad voor de bevoegdheden omtrent het
exploitatieplan aan het college te delegeren. Dit betreft alleen die zaken waar
het college inhoudelijk bevoegd gezag is en alleen voor zover alle kosten
verhaald worden.

Besluit
I. De gemeenteraad voorstellen de bevoegdheden omtrent een exploitatieplan
overeenkomstig artikel 6.12, 3e lid Wro te delegeren aan uw college, doch
uitsluitend voor zover de verhaalbare kosten volledig verhaald worden.

Conform.
8.7

GGD Hollands midden / PZJ JGZ 0-19 jaar
Het verlenen van een eenmalige subsidie aan de GGD Hollands midden voor
het organiseren van aanvullende diensten Publieke Zorg voor de Jeugd 2019.
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Besluit
Het verlenen van een eenmalige subsidie aan de GGD Hollands midden voor
het organiseren van aanvullende diensten Publieke Zorg voor de Jeugd 2019.

Aanhouden.
8.8

Intrekken verkeersbesluit Centrum en Kerkeland

Besluit
I.

Het verkeersbesluit ihkv de centrumvisie in Noordwijkerhout intrekken voor

het
gedeelte geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer van maandag t/m
zaterdag. De oude situatie te herstellen voor vrijdagavond en zaterdagmiddag
in afwachting van de definitieve besluitvorming na de evaluatie en de
resultaten
van de verkeersonderzoeken.
II. De overige verkeersmaatregelen in het verkeersbesluit ihkv de centrumvisie
onderzoeken tijdens de evaluatie. Na de evaluatie wordt uw college verder
geadviseerd over de te nemen vervolgstappen.
III. Bezwaarmaker en de Rechtbank Den Haag van uw besluit ihkv de
verkeersmaatregelen centrumvisie in kennis stellen.
IV. Intrekken verkeersbesluit parkeerschijfzone Kerkeland en indiener van het
bezwaarschrift hiervan in kennis stellen.

Conform.

Toelichting
I. Het verkeersbesluit ihkv de centrumvisie in Noordwijkerhout intrekken voor
het gedeelte geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer van maandag t/m
zaterdag. De oude situatie te herstellen voor vrijdagavond en zaterdagmiddag
in afwachting van de definitieve besluitvorming na de evaluatie en de
resultaten van de verkeersonderzoeken.
II. De overige verkeersmaatregelen in het verkeersbesluit ihkv de centrumvisie
onderzoeken tijdens de evaluatie. Na de evaluatie wordt uw college verder
geadviseerd over de te nemen vervolgstappen.
III. Bezwaarmaker en de Rechtbank Den Haag van uw besluit ihkv de
verkeersmaatregelen centrumvisie in kennis stellen.
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IV. Intrekken verkeersbesluit parkeerschijfzone Kerkeland en indiener van het
bezwaarschrift hiervan in kennis stellen.

8.9

Jeugd en jongerenwerk subsidievaststelling 2017 en -verlening 2019
In de kern Noordwijk voert Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden Holland in
2019 nog het jongerenwerk uit. In dit advies wordt de subsidie over 2017
vastgesteld en wordt een voorstel gedaan over het te verlenen subsidiebedrag
in 2019. Met de stichting heeft de afgelopen periode een aantal gesprekken
plaatsgevonden. In het algemeen gingen die gesprekken over de uit te voeren
opdracht voor het jongerenwerk en specifiek over de inzet in de wijk
Boerenburg.

Besluit
I. De subsidie voor 2017 aan Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden Holland
vaststellen en het restant terug te vorderen.
II. Voor 2019 aan Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden Holland een subsidie
te verlenen ten behoeve van het jeugd en jongerenwerk in de kern Noordwijk.

Conform.
8.10

Voorontwerpbestemmingsplan Het Laantje 37, Noordwijk

Besluit
I. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Laantje 37, Noordwijk’.
II. De gemeenteraad voorstellen om het Voorontwerpbestemmingsplan vrij te
geven voor vooroverleg met overheidsinstanties en gemeentelijke inspraak.
III. De gemeenteraad voorstellen het Ontwerpbestemmingsplan ‘Het Laantje 37,
Noordwijk’ tervisie te leggen indien geen inspraakreacties worden ingediend en
het vooroverleg positief verloopt.

Conform.
8.11

zienswijze kadernota RDOG HM 2020
Ieder jaar legt het bestuur van de RDOG HM de kadernota voor aan alle
regiogemeenten in Hollands Midden met de mogelijkheid een zienswijze te
geven. Voorgesteld wordt de in de bijlage opgetekende zienswijze aan het
Algemeen Bestuur van de RDOG HM te versturen.

Besluit
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I. Instemmen met de in de bijlage opgenomen zienswijze op de Kadernota
2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM). Deze zienswijze versturen aan het Algemeen Bestuur van de RDOG
HM.
II. De Kadernota 2020 en de zienswijze delen met uw gemeenteraad.

Conform.
8.12

Zorgpauze 2019: uitbreiding en aanpassingen
De Zorgpauze is een regeling die is bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te
ontlasten. Daarmee kunnen mantelzorgers de zorg langer volhouden en
degene voor wie ze zorgen kunnen daardoor langer zelfstandig thuis wonen.

Naar aanleiding van het gebruik van de Zorgpauze in 2018 en de ervaringen
van cliënten en aanbieders, kunnen de mogelijkheden van de regeling worden
aangepast. Hiertoe is het college bevoegd (conform artikel 3 van de regeling
zorgpauze).

Besluit
I. Voor het jaar 2019 de mogelijkheden tot verlichting voor mantelzorgers te
wijzigen op de volgende punten:
a. Het toevoegen van nachtzorg, spitsuurbegeleiding en bewegen met
begeleiding.
b. Het vergroten van het aantal uur per traject voor Samen-er-uit, Bezoek,
Bezoek met aandacht voor dementie en huishoudelijke ondersteuning.
c. Het aanpassen van het tarief voor huishoudelijke ondersteuning naar een
bedrag van € 25,20 per uur conform de recente prijsaanpassingen van de ISD
Bollenstreek.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

stichting Economic Board
Na het vertrek van burgemeester Rijpstra uit Noordwijk, is zijn positie in de
raad van toezicht van de stichting Economic Board vacant gekomen. Hiervoor is
de (waarnemend) burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken
colleges van B&W wordt gevraagd over te gaan tot benoeming.

Besluit
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Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic
Board Duin- en Bollenstreek te benoemen de waarnemend burgemeester van
Noordwijk, J.M. Hermans – Vloedbeld

Conform.
9.2

Wabo: beslissing op bezwaar weigeren omgevingsvergunning voor plaatsen
kas (Oranje Nassaustraat 47, Noordwijk)
Het gemaakte bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor
een bouwplan voor een kas is verworpen. Het oorspronkelijke
weigeringsbesluit blijft in stand. Wel moet in dat besluit een kleine correctie
worden doorgevoerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 30 mei 2018, waarbij een
omgevingsvergunning is geweigerd voor het plaatsen van een kas
overeenkomstig het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften
ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Regionale commissie
bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
3. Het besluit van 30 mei 2018 – eveneens overeenkomstig het advies van de
Regionale commissie bezwaarschriften – ongewijzigd in stand te laten, onder
aanvulling van de juiste planregels.
4. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar.
5. De uitvoering van beslispunt 4 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.

9.3

Westeinde 82 bouwen bijgebouw
Uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van
een bijgebouw op het Westeinde 82.

Besluit
I. medewerking toezeggen aan het ontwerpbesluit inzake de aanvraag met
betrekking tot het bijgebouw aan het Westeinde 82;
II. in het kader van de procedure de raad voorstellen een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen ter inzage te leggen;
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III. de vergunning met nummer 14118 van 8-9-2014 met betrekking tot het
bouwen van een gebouw met zwembad op dezelfde locatie als het gevraagde
bijgebouw, in te trekken;
IV. te besluiten dat in het geval geen zienswijzen worden ingediend de ODWH
wordt gemandateerd om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de
uitgangspunten van het ontwerpbesluit.

Conform.
9.4

advies commissie bezwaarschriften inzake afwijzing aanvraag briefadres
De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren en het besluit tot afwijzing van de aanvraag om een
briefadres in stand te laten.

Besluit
I. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
II. Het bestreden besluit van 12 september 2018 in stand laten.

Conform.
9.5

advies commissie bezwaarschriften inzake de afwijzing van een aanvraag om
urgentieverklaring
De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren en het besluit tot afwijzing van haar aanvraag om een
urgentieverklaring in stand te laten.

Besluit
Conform.
10

Regionale zaken

10.1

Bestuurlijk Overleg Duin- en Bollenstreek

Besluit
Conform.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

11.15-12.00 Toelichting Jan Kroonsplein (Han Bouwman)
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Besluit
College neemt kennis van geheime ambtelijke toelichting.
13

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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