Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

07-05-2019

Tijd

9:00 - 13:00

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

Ontwerpbegroting 2020 Holland Rijnland
Het college stelt de gemeenteraad van Noordwijk voor om een positieve
zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van Holland
Rijnland. Wel geeft Noordwijk in de zienswijze twee kanttekeningen mee in het
licht van de aanstaande regionale agenda 2019-2023.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
I. Zich positief uit te spreken over de ontwerpbegroting 2020 van de GR
Holland Rijnland, door bijgevoegde zienswijze in te dienen;
II. In deze zienswijze twee kanttekeningen te plaatsen in het licht van de
aanstaande regionale agenda 2019-2023.

Conform, met redactionele aanpassing in zienswijze.
1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst 23 april 2019 en openbare
parafenbesluitenlijst 30 april 2019

Besluit
Vastgesteld. Besluitenlijst 30 april met redactionele aanpassingen. Procedure
m.b.t. parafenbesluiten wordt herijkt t.b.v. eerstvolgende (zomer)recesperiode.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Niet besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

7.1

Openstaande moties en toezeggingen

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Anterieure overeenkomst recreatiewoningen Duindamseweg
De initiatiefnemer heeft aan de gemeente verzocht om medewerking te
verlenen aan het realiseren van vijf recreatiewoningen, waarvoor afwijking van
het vigerende bestemmingsplan benodigd is. Het bouwplan brengt financiële
consequenties met zich mee (mogelijke planschade). Voorts wenst de
gemeente afspraken vast te leggen over bedrijfsmatige exploitatie van de
recreatiewoningen. 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

Pagina 2

II. Met inachtneming van het delegatiebesluit van 28 maart 2019 geen
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 2, onder a van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat de kosten in de anterieure overeenkomst
anderszins zijn verzekerd.

Conform.
8.2

Artikel 39 vragen over Paasdrukte
Tijdens het afgelopen Paasweekeinde was het extreem druk in de bollenstreek.
Onder andere op de Delftweg/Zilkerbinnenweg was sprake van een chaotische
verkeerssituatie. Het CDA heeft naar aanleiding daarvan vragen aan het college
gesteld.

Besluit
Beantwoording van artikel 39 RvO betreffende de Paasdrukte vaststellen.

Conform.
8.3

beantwoording aanvullende vragen van de PvdA-fractie over Meeuwenoord
De PvdA-fractie heeft op 1 april 2019 aanvullende vragen gesteld n.a.v. een
brief van de zaakwaarnemer van de firma Meeuwenoord. Bijgaand treft u de
beantwoording aan.

Besluit
Afvoeren, per abuis dubbel geagendeerd via Ibabs.
8.4

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake ‘Victoriapark te
Noordwijkerhout’

Besluit
I. In te stemmen met de Collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO van de CDA fractie over het onderwerp ‘Victoriapark te
Noordwijkerhout’.

Conform, met aanpassingen in opmaak.
8.5

Benoemen leden hoofdstembureau
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Besluit
I. in te stemmen met de benoeming van de leden van het hoofd- en centraal
stembureau voor de periode die eindigt op hetzelfde tijdstip als de
zittingsperiode van de huidige raad van de gemeente Noordwijk

voorzitter: de burgemeester
lid: dhr. A.G. Duivenvoorden
lid: mevr. H. van Zelst – de Vreugd (plv. voorzitter)
lid: dhr. R.E. Koekkoek
lid: mevr. I. Hakker
plv. lid: mevr. Y. Jongsma
plv. lid: mevr. T.J. Vreeburg – van Duin
plv. lid: mevr. M.C.G. Looman

Conform.
8.6

Bouw woonappartementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck)
(beraadslaging in aanwezigheid van ambtenaren)
Voor de bouw van woonappartementen op het perceel Koningin Astrid
Boulevard 50 te Noordwijk (Villa Sonnevanck) is een omgevingsvergunning
aangevraagd. Om medewerking te kunnen verlenen moet worden afgeweken
van de regels van het bestemmingsplan. Het bouwplan is naar het oordeel van
het college te massaal en wijkt af van de uitgangspunten van de Integrale
Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig. Medewerking aan de gevraagde
omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Besluit
I. De gevraagde omgevingsvergunning voor het thans voorliggende
schetsontwerp van 4 december 2018 weigeren en de vergunningsprocedure
dienovereenkomstig vervolgen.
II. Aan de gemeenteraad geen voorstel doen met betrekking tot een verklaring
van geen bedenkingen en de raad daarvan in kennis stellen.

Aanhouden.
8.7

Concept Programmabegroting 2020 RDOG HM
De Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM)
bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van
burgers in de regio in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Jaarlijks dient
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de RDOG HM een concept Programmabegroting in bij alle 18 gemeenteraden
uit de regio, en stelt hen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. In de
concept Programmabegroting 2020 schetst het Dagelijks Bestuur van de RDOG
HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden in dit jaar.
Bijgaand advies stelt een zienswijze op deze begroting voor.

Besluit
I. Aan de gemeenteraad adviseren de in de bijlage opgenomen zienswijze op
de concept Programmabegroting 2020 RDOG HM in te dienen.

Conform.
8.8

Heroverweging doorwerken in zomerperiode PBV

Besluit
I. Een heroverweging uit te voeren naar het eerder genomen besluit om door te
werken in de zomerperiode (tussen 1 april en 15 september) voor de
uitvoeringswerkzaamheden project Parallel Boulevard.

II. Deze heroverweging te laten bestaan uit een uitgebreide belangenafweging
onder de betrokken stakeholders door middel van een belangen-enquête
uitgevoerd door een gespecialiseerd enquêtebureau, gevolgd door een plenaire
bijeenkomst en dialoog met de stakeholdersgroepen, met het voornemen om
uiterlijk 2 juli 2019 een nieuw besluit te nemen of het huidige besluit te
bekrachtigen.

Conform.
8.9

ODWH, begroting 2020 en meerjarenbegroting
De begroting van de Omgevingsdienst voor 2020 is overeenkomstig de
aangegeven kaders opgesteld. Reden waarom met de begroting kan worden
ingestemd. De begroting geeft geen aanleiding om gebruik te maken van de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Besluit
1. De raad kennis te laten nemen van de voorlopige jaarrekening 2018 van de
Omgevingsdienst West-Holland.
2. De raad voor te stellen om zich met betrekking tot de ontwerp-begroting
2020 van de Omgevingsdienst West-Holland positief uit te spreken en geen
gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
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3. De raad voor te stellen om zich met betrekking tot de ontwerpmeerjarenraming 2021-2023 van de Omgevingsdienst West-Holland positief
uit te spreken en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen
van een zienswijze.

1 en 2 akkoord. College wil wel zienswijze indienen, waarin de ingezette
verbeteracties worden ondersteund.
8.10

Ronde tafelbijeenkomst "Memo inkoop jeugdhulp en integrale toegang"
Op 7 mei jl. hebben we een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd. Door
middel van deze memo willen wij u informeren over de inhoud van de avond.
Tijdens de ronde tafelbijeenkomst willen we drie onderwerpen behandelen,
namelijk inkoop Jeugdhulp 2021 en verder, begroting Jeugdhulp 2019 en 2020
en de integrale toegang.

Besluit
Memo met onderwerpen RTG 7 mei voor kennisgeving aannemen.

Kennis genomen.

8.11

Schriftelijke vragen D66 inzake afwezigheid bij Raad van State (2)
Bij een zitting van de Raad van State was om redenen namens de gemeente
geen vertegenwoordiging. Het college en de Omgevingsdienst onderkennen
dat, gelet op de casus, het bij nader inzien beter zou zijn geweest ter zitting te
verschijnen. Zij bieden betrokkenen hun excuses aan.

Besluit
1. raad mededeling doen van de antwoorden op de schriftelijke vragen van
D66 van 11maart 2019 ex art. 39 Regelement van Orde inzake afwezigheid bij
een zitting bij de Raad van State.

Afgevoerd, per abuis dubbel geagendeerd in Ibabs.
9

Hamerstukken

9.1

Schriftelijke vragen fractie Lijst Salman over rooien bomen en struiken op
landgoed In de Houte en Sancta Maria

Besluit
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Instemmen met de beantwoording van de vragen conform bijgevoegde brief als
reactie op de schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO van de fractie van Lijst
Salman Noordwijk over het rooien van bomen en struiken op Landgoed in den
Houte (voormalige Bavo-terrein) en Sancta Maria.

Conform.
9.2

Ontwerpbestemmingsplan Oude Zeeweg76A
Het bestemmingsplan ‘Oude Zeeweg 76a’ voorziet in de bouw van een nieuwe
woning ter vervanging van de bestaande kleine woning. Er zijn 4
overlegreacties en 19 gelijkluidende inspraakreacties binnengekomen. De
inspraakreacties hebben vooral betrekking op de situering en grootte van het
bouwvlak. Op 6 november 2018 heeft de commissie besloten het
ontwerpbestemmingsplan aan te houden vanwege de situering en maatvoering
van het beoogde bouwplan. De initiatiefnemer heeft vervolgens het plan
aangepast. Het bouwvlak is teruggebracht van 160 m2 naar 80 m2. Bovendien
sluit het bouwvlak nu aan op bestaande rooilijn en is de afstand tot de
belendende percelen nu groter.

Besluit
I. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de Nota van
beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties
voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zeeweg 76A’.
II. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zeeweg
76A’ vrij te geven voor de ter inzage legging met de mogelijkheid voor het
indienen van zienswijzen.
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.
9.3

nieuwbouw sportcomplex vv SJC aan de Lageweg 6 te Noordwijk
Er wordt medewerking verleend aan een omgevingsvergunning voor de
nieuwbouw van een sportcomplex van voetbalvereniging SJC aan de Lageweg 6
te Noordwijk.

Besluit
I. Medewerking verlenen aan de gevraagde omgevingsvergunning.
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II. Aan de gemeenteraad geen voorstel doen met betrekking tot een verklaring
van geen bedenkingen en de raad daarvan in kennis stellen.
III. Geen exploitatieplan opstellen.
IV. De vergunningprocedure vervolgen, waarbij onder voorwaarden de directeur
van de Omgevingsdienst West Holland wordt gemandateerd de
omgevingsvergunning te verlenen.

Conform.
9.4

jaarrekening VAB 2018 en begroting 2020
De jaarrekening en begroting worden jaarlijks aangeboden. In de
Wetgemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende
gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun
zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
(VAB) 2018
II. geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020 van het VAB.

Conform.
9.5

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR KDB
De Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR KDB) heeft de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 ingediend.
De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018
en geadviseerd een zienswijze in te dienen betreffende de herziening
begroting 2020.

Besluit
I. De gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen over de
conceptbegroting 2020 van de GR KDB conform voorliggend concept (bijlage
3).
II. Het extra bedrag van de gemeenschappelijke regeling voor het programma
Wsw-deel te verwerken in de gemeentelijke begroting 2020.
III. De raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2018.
IV. De raad kennis te laten nemen van het volgende voorstel voor het
bestemmen van het resultaat 2018:
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a. Het negatief resultaat SPW te dekken door een onttrekking uit de
bestemmingsreserve ‘SPW’
b. het positief resultaat Wsw deels terug te betalen aan de gemeenten en een
deel te storten in bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening re-integratie van de GR KDB.

Conform.
9.6

Behandeling Omgevingsplan Bavo bij de Raad van State

Besluit
Conform bijgevoegde brief bij de Raad van State aandringen op een versnelde
behandeling i.v.m. de woonurgentie

Conform.

10

Regionale zaken

Besluit
Hof bespreekt de opzet van de themabijeenkomst raad over Noordwijk in de
regio.
11

Voorbespreken onderwerpen persgesprek

Besluit
Besproken. Besloten wordt de pers na ontvangst met koffie direct door het
gemeentehuis van Noordwijk te leiden.
12

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12.1

Nieuwbouw op Het Zilt

Besluit
Kennis genomen.
12.2

Rondrit met raadsleden
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Besluit
Het programma van de rondrit door gemeente Noordwijk voor raadsleden
wordt besproken.
13

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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