Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

16-07-2019

Tijd

9:00 - 13:15

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, D.T.C. Salman en E. Voorham

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

Raadsbehandeling voorstel riolering Parallelweg Noordwijkerhout
De reden van het verzoek is gelegen in de afspraken met de aannemer die het
werk moet gaan uitvoeren. Hij heeft ingepland om na de bouwvakvakantie (per
1-9) te starten met het werk om vóór de winter klaar te zijn. Als het voorstel
pas de raad van 23-9 behandeld kan worden, kunnen we pas begin oktober
starten en lopen we het winterseizoen in, met alle mogelijke oponthoud
vanwege weer en vorst en dat is niet gewenst voor de aanwonenden.

Besluit
I. De gemeenteraad te verzoeken een investeringskrediet in 2019 beschikbaar
te stellen voor het uitvoeren van het bestek 2018-016-001 "Vervanging
riolering Parallelweg", wat is opgenomen in het investeringsplan 2019.
II. BV Aannemingsbedrijf Sporto te Noordwijkerhout na beschikbaarstelling van
het krediet opdracht te geven de werkzaamheden voor dit bestek uit te voeren.

Conform.
8.2

Agendering RTG Presentatie Plan Van de Mortelstraat

Besluit
In te stemmen met het aanmelden bij de agendacommissie van bijgevoegd
agenderingsvoorstel (RTG) voor de Ronde Tafel Gesprekken in september
betreffende een presentatie van het plan voor de bouw van 37 gestapelde
woningen aan de Van de Mortelstraat.

Conform.

8.3

Beantwoording Schriftelijke vragen RvO Herinrichting Jeroensplein
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Door de fractie van D66 zijn op 13 juni 2019 schriftelijke vragen gesteld over
de herinrichting van het Jeroensplein. De beantwoording is toegevoegd.

Besluit
Beantwoording Schriftelijke Vragen art. 39 RvO ten aanzien van de
herinrichting van het Jeroensplein

Schriftelijke vragen beantwoorden met aanpassingen.
8.4

Beantwoording vraag over Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk
Tijdens de themabijeenkomst van de gemeenteraad over het Sociaal Domein
op 11 juni jongstleden is door GroenLinks gevraagd of de Adviesraad Sociaal
Domein Noordwijk alleen het college adviseert of ook de gemeenteraad. Het
antwoord op deze vraag luidt dat de Adviesraad Sociaal Domein zowel het
college adviseert als de gemeenteraad. In dit B&W advies wordt het college van
B&W gevraagd om in te stemmen met de raadsinformatiebrief met daarin deze
beantwoording.

Besluit
In te stemmen met verzending van de concept-beantwoording op de vraag
over de adviesfunctie van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk.

Conform met aanpassing.
8.5

Beantwoordingsbrief college windturbines
Op 29 juni 2019 ontving het College van B&W per mail een schriftelijke vraag
van een inwoner van Noordwijk. De vraag heeft betrekking op het onderwerp
windturbines en daarmee samenhangend het verzoek om aan te geven welk
standpunt het college inneemt ten aanzien van dit thema. Daarnaast adviseert
de vragensteller het college om de inwoners te betrekken bij het onderwerp.
Met dit advies wordt het college van B&W gevraagd in te stemmen met de
(concept) reactiebrief.

Besluit
In te stemmen met bijgaande collegebrief als reactie op een advies én de vraag
van een inwoner die zich laat samenvatten als ‘hoe kijken de Noordwijkse
bestuurders aan tegen de plaatsing van windturbines?

Conform.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande collegebrief als reactie op een advies én de vraag
van een inwoner die zich laat samenvatten als ‘hoe kijken de Noordwijkse
bestuurders aan tegen de plaatsing van windturbines?
8.6

beslissing op bezwaar WOB verzoek
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit op een Wob verzoek inzake
documenten betreffende livestreaming van vergaderingen. Conform het advies
van de Commissie bezwaar- en klaagschriften Noordwijk wordt voorgesteld
het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.

Besluit
I. Het bezwaarschrift van 7 maart 2019, met gronden aangevuld op 9 april
2019, tegen het besluit op zijn Wob-verzoek inzake documenten ten aanzien
van livestreaming van vergaderingen, overeenkomstig het advies van de
Commissie bezwaar- en klaagschriften Noordwijk ontvankelijk te verklaren.

II. Voornoemd bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit
in stand te laten onder aanpassing van de motivering conform het advies van
Commissie bezwaar- en klaagschriften Noordwijk.

III. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar.

Conform.

8.8

Bouw van 37 gestapelde woningen aan de van de Mortelstraat
Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 37 gestapelde woningen op een
deel van de voormalige dierenweide aan de van de Mortelstraat tussen de
Adriaan Mouriszweg en de Sartoriusstraat te Noordwijk. Het plan omvat 8
zorgwoningen, 24 sociale huurwoningen en 5 vrije sector woningen. Het plan
wordt met een positieve grondhouding in procedure gebracht en de
gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te
geven en het ontwerp daarvan voor terinzagelegging vrij te geven.

Besluit
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I. Een uitgebreide procedure (UOV) te starten en daarbij het voornemen te uiten
vergunning te willen verlenen voor een bouwplan voor het realiseren van 37
gestapelde woningen op een perceel aan de van de Mortelstraat tussen de
Adriaan Mouriszweg en de Sartoriusstraat te Noordwijk.
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure voorstellen in de
debatraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te laten vrijgeven voor
terinzagelegging.

Aangehouden.

Besluit
I. Een uitgebreide procedure (UOV) te starten en daarbij het voornemen te uiten
vergunning te willen verlenen voor een bouwplan voor het realiseren van 37
gestapelde woningen op een perceel aan de van de Mortelstraat tussen de
Adriaan Mouriszweg en de Sartoriusstraat te Noordwijk.
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure voorstellen in de
debatraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te laten vrijgeven voor
terinzagelegging.

Conform.
8.9

Enquete Parallel Boulevard Noordwijk

Besluit
Conform
8.11

Het Zilt - stand van zaken
Vanuit de raad wordt regelmatig gevraagd naar een informatie vanuit het
project Het Zilt in de kern De Zilk. In deze brief wordt de huidige stand van
zaken beschreven en inzicht in fasering en planning.

Besluit
In te stemmen met bijgaande collegebrief als reactie op vragen gesteld vanuit
de raad

Conform.

8.12

Motie Voorzieningenniveau in De Zilk
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Naar aanleiding van de beraadslaging op 19 maart 2019 over de ‘100-dagenbrief’ is de motie over het voorzieningenniveau in De Zilk aangenomen. In een
brief aan de gemeenteraad wordt gereageerd op de oproep aan het college.

Besluit
De reactie op de motie Voorzieningenniveau in De Zilk conform bijgaande brief
vaststellen en versturen aan de gemeenteraad.

Conform.
8.13

Aanvullende subsidieaanvraag destinatiemarketing 2019
Eind 2018 is besloten om een basissubsidiebijdrage te verstrekken aan
Stichting Noordwijk Marketing en aan VVV Noordwijkerhout ten behoeve van
de marketing en promotieactiviteiten en bezoekersinformatie voor voormalige
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Inmiddels zijn beide organisaties
opgegaan in één nieuwe destinatiemarketing organisatie met een visie en
strategie, waaronder een uitbreiding van taken. Voor deze nieuwe
destinatiemarketing is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend die nu ter
besluitvorming wordt voorgelegd.

Besluit
I. In te stemmen met de koers en het strategisch plan van de nieuwe
destinatiemarketingorganisatie Noordwijk
Marketing (die is ontstaan vanuit de fusie van Stichting Noordwijk Marketing en
VVV Noordwijkerhout )
II. Instemmen met een aanvullende subsidieverlening voor het jaar 2019 aan
Noordwijk Marketing.
III. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag éénmalig in 2019 ter
beschikking te stellen vanuit de Algemene Reserve.

Conform met aanpassing dictum I
I Kennis te nemen van de koers en het strategisch plan van de nieuwe
destinatiemarketingorganisatie Noordwijk Marketing (die is ontstaan vanuit de
fusie van Stichting Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout).
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8.14

Rapportage Servicepunt Werk (SPW) d.d. 24 juni 2019
Na een anonieme brief van bezorgde inwoners over de werksituatie bij het
Servicepunt Werk heeft het Dagelijks Bestuur van de GR KDB een externe
onafhankelijke mediator opdracht gegeven tot een intern onderzoek naar de
beleving van de medewerkers. De rapportage is inmiddels afgerond en zal
zoals toegezegd aan de gemeenteraad ter inzage worden aangeboden.

Besluit
I. Bijgevoegde brief van het Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) aan de gemeenteraad aan
te bieden en de rapportage Servicepunt Werk d.d. 24 juni 2019 voor de
gemeenteraad bij de Griffie ter inzage te leggen.

Aangehouden. Dictum II t/m IV zijn komen te vervallen.
Besluitvorming volgende week via parafenbesluit. De brief wordt 18 juli 2019
vanaf 12:00 vertrouwelijk ter inzage bij de griffie gelegd.

8.15

Vaststellen van de Regelingen melden vermoeden misstand gemeente
Noordwijk 2019 en 2020

Besluit
de Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019
vaststellen
de Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2020
vaststellen

Conform.

8.16

Ww: vervolg handhavingstraject voormalige manege Meeuwenoord
(Northgodreef 200, Noordwijk)
Gelet op de gewijzigde situatie, de gesprekken die tussentijds zijn gevoerd en
de discussies die lopen over het al dan niet nagekomen zijn van gemaakte
afspraken, is het qua processtrategie wenselijk een nieuw handhavingstraject
in te zetten. Dit voorstel heeft betrekking op de eerste formele stap in
dat traject.

Besluit
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1. Instemmen met het inzetten van een bestuurlijk handhavingstraject gericht
aan de Muntendamsche Investering Maatschappij B.V. (hierna: MIM) om op
grond van artikel 13a van de Woningwet (Ww) de verplichting op te leggen om
het pand binnen 3 maanden na verzending van het besluit te slopen.
2. Instemmen om gelijktijdig op grond van artikel 15, eerste lid van de Ww een
last onder dwangsom op te leggen ter naleving van voornoemd besluit.
Conform.
8.17

Zonnepark Leeuwenhorster Hoek
GroenLeven BV heeft namens Landgoed Klein Leeuwenhorst BV een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een zonnepark aan te
leggen op een onbebouwd perceel langs de Provincialeweg N206. De
gevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de
Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. De hiervoor benodigde ruimtelijke
onderbouwing is opgesteld en nu gereed om samen met het ontwerp besluit
omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad ter inzage te worden gelegen.

Besluit
I. Medewerking verlenen aan het ter visie leggen van het ontwerp besluit
inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zonnepark op de locatie Leeuwenhorster Hoek, naast de Provinciale weg N206;
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure verzoeken een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij de ontwerp
omgevingsvergunning ter inzage te leggen;
III. De gemeenteraad voor te stellen dat indien er geen zienswijzen worden
ingediend tijdens de tervisielegging, wordt geacht dat de verklaring van geen
bedenkingen is afgegeven en dat de omgevingsdienst West Holland
gemandateerd wordt om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de
uitgangspunten van het ontwerpbesluit.

Conform.
9

Hamerstukken

9.3

Energiescans organisaties 2019
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De gemeente biedt een aantal doelgroepen in Noordwijk gratis energiescans
aan. Met een energiescan krijgt midden- of kleinbedrijf of een vereniging van
eigenaren inzicht in het energieverbruik en de maatregelen die genomen
kunne worden om dit verbruik terug te dringen. Behalve vermindering van de
CO2-uitstoot leveren de matregelen de organisaties op korte termijn al
kostenbesparingen op.

Besluit
I. Goedkeuring te geven aan de wijze van uitvoering zoals beschreven in het
Projectvoorstel Energieadvies organisaties van de Omgevingsdienst WestHolland (Bijlage A).
II. De doelgroepen “winkeliers en kleine horeca, bedrijven op
bedrijventerreinen en Verenigingen van Eigenaren” aan te wijzen voor de
uitvoering van het project Energiescans organisaties 2019 (Bijlage B).

Conform.
9.4

Rapport Evaluatie mantelzorgondersteuning
Met bijgaande rapport en brief wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie
van de mantelzorgondersteuning en het verdere proces ter harmonisering van
de bestaande regelingen op het vlak van de waardering en tijdelijke verlichting
van mantelzorgers.

Besluit
I. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie mantelzorgondersteuning en deze
met bijgaande brief ter informatie naar de raad te sturen.

Conform.
9.5

Uitgebreide procedure bouwen bijgebouw Westeinde 82

Besluit
I. Instemmen met de Nota van beantwoording en deze vaststellen;
II. De raad voortellen de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor het
bouwplan af te geven.

Conform.
9.6

Uitvoering parel Landgoed Nieuw Leeuwenhorst toegankelijk fase 2

Pagina 9

Het cluster Duin- en Bollenstreek, gemeente Noordwijk en Zuid-Hollands
Landschap hebben afgesproken om na aanleiding van de onvoorziene
gebeurtenissen rond de aanbesteding van het werk bij landgoed Nieuw
Leeuwenhorst enerzijds te zoeken naar besparingen en anderzijds naar
dekking van het tekort. Dit is gelukt zonder de gemeentelijke bijdrage te
verhogen.

Besluit
I. De Aanvullende Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsprogramma B(l)oeiende
Bollenstreek uitvoering parel Landgoed Nieuw Leeuwenhorst toegankelijk fase
2 (bijlage 1) aan te gaan.

Conform.
9.7

Verkeersbesluit randweg Bavo

Besluit
I. Akkoord te gaan met het bijgevoegd concept verkeersbesluit

Conform.
9.8

Vervangen komgrensportalen

Besluit
I. In te stemmen met het vervangen van alle komportalen in de gemeente
Noordwijk.
II. In te stemmen met de dekking van het benodigd budget uit het in de
begroting 2019 opgenomen budget voor de frictiekosten herindeling.
III. Hiertoe bij de Najaarsnota 2019 de raad te verzoeken het budget voor de
frictiekosten herindeling in de begroting 2019 te verlagen en dit te storten in
de Reserve nieuwe investeringen, waaruit ter hoogte van de afschrijvingslasten
jaarlijks zal worden onttrokken.

Conform met redactionele wijziging.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
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11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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