Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

16-04-2019

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 H.W.M.
de Jong.

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Wethouder Salman is afwezig (ziek).
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.

N.a.v. informatievraag van raadsleden over niet openbare collegestukken van 5
en 19 februari besluit het college diverse stukken te versturen of geheim ter
inzage te leggen conform de mail van C. Hof aan de griffie d.d. 15 april 2019,
waarbij respectievelijke Wob-artikelen van toepassing zijn.
7.1

Openstaande moties

Besluit
Kennis genomen.
7.2

Openstaande toezeggingen

Besluit
Kennis genomen.
8

Bespreekstukken

8.1

Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

Besluit
I. In te stemmen met de conceptstatuten voor de op te richten Stichting
Greenport Duin- en Bollenstreek.
II. Samen met de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk en Teylingen de stichting
Greenport Duin- en Bollenstreek op te richten conform het voornemen van de
oude gemeenten Noordwijk d.d. 4 september 2018 en Noordwijkerhout d.d. 14
augustus 2018 op basis van de aangepaste conceptstatuten.
III. De burgemeester te verzoeken de coördinerend wethouder Greenport,
middels een burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het oprichten van
deze stichting.
IV. Na oprichting met de stichting een overeenkomst aan te gaan over de door
de gemeente ter beschikking gestelde middelen en de tekst van de
bijgevoegde ‘overeenkomst besteding exploitatiebijdragen’ vast te stellen.
V. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Greenport bij
burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het ondertekenen van de
‘overeenkomst besteding exploitatiebijdragen’.
VI. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over wat er
met de resultaten van de wensen en bedenkingenprocedure is gedaan.
VII. De gemeenteraad in te laten stemmen met het beschikbaar stellen van een
bedrag in 2019 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 en een bedrag
structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2020-2023 ten laste van het
budget onvoorzien structureel.

Conform, met uitzondering van V. Dit wordt een apart burgemeestersbesluit.
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8.2

The healthy Academy Walk

Besluit
I. Stichting Noordwijk Marketing een subsidiebijdrage te verlenen ten behoeve
van marketing en promotie van het event ‘The Healthy Academy Walk’ in
september 2019.

Conform.
8.3

Beantwoording vragen PUUR digipanel
De fractie van PUUR heeft schriftelijke vragen gesteld over het digipanel
Noordwijk. Deze vragen worden door het college beantwoord in een brief aan
de gemeenteraad.

Besluit
In te stemmen met bijgaande conceptbeantwoording van de schriftelijke
vragen van PUUR over het digipanel.

Conform.
8.4

Campingpendel 2019
In 2016 is besloten tot een pendeldienst tussen het centrum en het
buitengebied van Noordwijk. De gemeente heeft toen bijgedragen aan het
opstarten van de campingpendel, met het doel deze de komende jaren verder
over te laten aan de markt. In 2018 heeft de gemeente nogmaals bijgedragen
aan de voortzetting van de campingpendel. Uit tellingen blijkt dat er steeds
meer gebruik wordt gemaakt van de campingpendel. Daarmee is de
pendeldienst een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer in
Noordwijk. Uit de door de campingondernemers opgestelde begroting voor
2019 blijkt dat ook dit jaar financiële bijdrage vanuit de gemeente
noodzakelijk is. Een pendeldienst sluit aan op de ambities uit het
coalitieakkoord. Naast de campingpendel wordt dit jaar ook de Beach Shuttle in
Noordwijk ingezet.

Besluit
I. Kennisnemen van het aantal reizigers van de campingpendel 2018
II. In te stemmen om een bedrag (ex btw) bij te dragen aan de continuering
van de campingpendel in 2019
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III. De kosten (ex btw) te dekken uit het budget onvoorzien incidenteel en dit
ten tijde van de Voorjaarsnota 2019 integraal met andere kleine wijzigingen
aan de raad voor te leggen.

I en II conform. Bij III: college wil een structureel vervolg hieraan geven met een
lagere bijdrage van de gemeente en een hogere bijdrage van ondernemers.
Voorgestelde dekking: uit het budget voor nieuw beleid. Meenemen in de
Kadernota.
9

Hamerstukken

9.1

Informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek
De afzonderlijke colleges van de HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen) en
Noordwijk worden voorgesteld het hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ISD
Bollenstreek vast te stellen. Het informatiebeveiligingsbeleid vormt het kader
voor passende technische en organisatorische maatregelen om informatie te
beschermen en dient eens per drie jaar te worden geactualiseerd. Hiermee
wordt gewaarborgd dat de ISD voldoet aan de relevante en vigerende wet- en
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Daarnaast worden de colleges van de HLT en Noordwijk voorgesteld dit
hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraden.

Besluit
I. Vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek;
II. Het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek ter kennisname aanbieden
aan de gemeenteraad.

Conform.
9.2

Raadsbrief n.a.v. presentatie over Groot Hoogwaak d.d. 2-4-2019
Naar aanleiding van de presentatie over Groot Hoogwaak op 2 april 2019 zijn
diverse vragen gesteld. Voor twee vragen is toegezegd nog schriftelijk
antwoord te geven, omdat het antwoord op die vragen die avond niet gegeven
kon worden. Met deze brief wordt aan de toezegging voldaan.

Besluit
Instemmen met bijgevoegde raadsbrief.
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Conform.
9.3

voorstel onderzoek jeugd- en jongerenwerk door NJi
Momenteel zijn er twee aanbieders van het jeugd- en jongerenwerk in de
nieuwe gemeente Noordwijk. In Noordwijkerhout is dit stichting
Welzijnskwartier en in Noordwijk stichting Jeugd- en Jongerenwerk MiddenHolland. Deze subsidierelaties zijn per 1 januari 2020 opgezegd, omdat het
wenselijk is binnen de gemeentegrenzen eenzelfde aanbieder te hebben.

In 2019 is het zaak een nieuwe opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk te
ontwikkelen die past bij de nieuwe gemeente en waarin wordt aangegeven
waar het zwaartepunt van het jongerenwerk moet komen te liggen. Het NJi is
uitgekozen dit onderzoek te verrichten. De transformatie van de Jeugdwet,
meer samenwerking binnen het sociaal domein en lokale ontwikkelingen,
vragen om een stevige positionering van het jeugd- en jongerenwerk.

Momenteel zijn de doelen van het jeugd- en jongerenwerk niet voldoende
helder en is sturing op resultaten lastig. Daarnaast willen we het jongerenwerk
meer inzetten als middel om onze doelen op het jeugdbeleid te bereiken,
willen we het jongerenwerk meer inzetten als preventief middel, en eventueel
als algemeen voorliggende voorziening. Dit vraagt om een brede kijk op het
gehele jeugdveld en de positionering van het jeugd- en jongerenwerk
hierbinnen.

Besluit
I. Instemmen met het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar
de positionering van het jeugd- en jongerenwerk binnen het jeugdbeleid in de
nieuwe gemeente Noordwijk.

II. Voor dit onderzoek een budget beschikbaar stellen en financieren uit
begrotingspost: CJG overige uitgaven. Deze post is toereikend.

III. De gemeenteraad informeren over het onderzoek door bijgaande raadsbrief
te versturen.

Aangehouden tot volgende collegevergadering.
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10

Regionale zaken

Besluit
Niet aan toegekomen.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Schade aan woonwagen de heer Springer

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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