Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

04-08-2020

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

N.v.t.

Voorzitter

N.v.t.

Aanwezigen

N.v.t.

Toelichting

Parafenbesluit 28 juli tot 4 augustus

antwoord brieven op bod AvP en Stek nav bod 2021 van AvP en Stek
In reactie op het ingekomen bod van Woningstichting Sint Antonius van Padua
(AvP) en het bod van Woonstichting Stek zijn bijgaande concept
antwoordbrieven opgesteld. In de antwoordbrieven wordt ingegaan op het bod
en het proces van de Prestatieafspraken, in relatie tot de concept Woonvisie en
het instellen van de taskforce woningbouw.

Besluit
Instemmen met de brieven aan Woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP)
en Woonstichting Stek naar aanleiding van het jaarlijkse bod van AvP en Stek.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafering d.d. 4 augustus 2020
Artikel 39 vragen PvdA over de individuele inkomenstoeslag
Op 14 juli 2020 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de
fractie van de PvdA. De vragen hebben betrekking op het voornemen om in het
kader van de Participatiewet de inspanningspremie (IP) en het
persoonsondersteunend budget (POB) te vervangen door de individuele
inkomenstoeslag (IIT). In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te
stemmen met de beantwoording van deze vragen

Besluit
I. Instemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen
ingevolge artikel 39 RvO over het onderwerp individuele inkomenstoeslag

Toelichting

Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 3 augustus
2020
Beslissing op bezwaar Fietsen op strand
Op 7 februari 2020 is aan mountainbikeclub MBC de Noordbikers ontheffing
verleend van het verbod tot het rijden met een fiets op het strand van
Noordwijk. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. MBC de
Noordbikers was het niet eens met een deel van de voorschriften. Met name
het onthouden van toestemming om (tijdens de zomer) voor de boulevards te
fietsen vindt de vereniging te beperkend. De vereniging heeft daarom bezwaar
aangetekend tegen de ontheffing. De commissie bezwaarschriften adviseert
het college om de verleende ontheffing in stand te laten, maar wel de
motivering daarvan te verbeteren.

Besluit
I. Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften de (bij besluit
van 7 februari 2020) aan MBC de Noordbikers verleende ontheffing van het
verbod tot het fietsen op het strand, in stand te laten onder verbetering van de
motivatie van het besluit.
II. MBC de Noordbikers op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar
door het toesturen van die beslissing inclusief een geconsolideerde versie van
de verleende ontheffing.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
Verklaring van geen bedenkingen verplaatsen en vernieuwen veestal
Hoogeveenseweg te Noordwijk
Er wordt in het kader van een omgevingsvergunning voor het verplaatsen en
vernieuwen van een veestal aan de Hoogeveenseweg te Noordwijk aan de
gemeenteraad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit
I. De gemeenteraad voor te stellen te verklaren geen bedenkingen te hebben
tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de
gevraagde omgevingsvergunning voor het verplaatsen en vernieuwen van een
veestal aan de Hoogeveenseweg te Noordwijk;
II. De gemeenteraad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging;
III. De gemeenteraad voor te stellen in geval geen zienswijzen worden
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ingediend de Omgevingsdienst West Holland te mandateren om het definitieve
besluit te nemen overeenkomstig de uitgangspunten van de ontwerpverklaring.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
Aanbesteding raamovereenkomsten groot onderhoud wegen 2021-2024
In het kader van de reeds enige jaren lopende samenwerking tussen de
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op het gebied van het beheer van de
Openbare Ruimte worden de onderhoudsbestekken voor het groot onderhoud
aan de wegen (RROK: RAW-RaamOvereenKomst) al enige jaren door de
gemeenten Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk en Noordwijk in soms
wisselende samenstellingen gezamenlijk aanbesteed. Door deze samenwerking
is er een financieel voordeel te behalen in de voorbereiding en de
aanbesteding. Het is hiervoor echter noodzakelijk dat één gemeente de
aanbesteding begeleidt en daarvoor door de andere gemeenten wordt
gemandateerd. De huidige onderhoudsbestekken voor het groot onderhoud
aan de wegen lopen per 31 december 2020 af.

Besluit
Beslispunt 1: In te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van het groot
onderhoud wegen (elementen, asfalt en markeringen) 2021-2024 in de
gemeenten Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk en Noordwijk.
Beslispunt 2: Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk op
grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet te
machtigen namens de gemeente Noordwijk de volgende aanbestedingen uit te
schrijven:
- Groot onderhoud elementenverhardingen;
- Onderhoud asfaltverhardingen;
- Onderhoud markeringen.
Beslispunt 3: Uw besluit ter kennis van het college van burgemeester en
wethouders van Katwijk te brengen.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
gemeentelijke begraafplaats
Vanwege de fusie dienen alle verordeningen geharmoniseerd te worden. De
verordening gemeentelijke begraafplaats is een van die verordeningen. De
gemeentelijke verordening kent geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van
de voor de fusie vigerende verordening.
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Besluit
I. De raad voorstellen de ‘Verordening beheer en gebruik gemeentelijke
begraafplaats Noordwijk’ vast te stellen.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
Handhavingsverzoek Como & Co
De afgelopen jaren zijn diverse klachten en verzoeken om handhaving
binnengekomen met betrekking tot de locatie Como & Co. Deze klachten
hebben betrekking op de geluidsoverlast door de feesten en evenementen die
door de uitbaters worden georganiseerd. In het verleden hebben er diverse
gesprekken met verzoekers en uitbaters plaats gevonden, waarna diverse
afspraken zijn gemaakt. Verzoekers hebben per brief van 17 december 2019
aangegeven dat het zo niet verder kan. De uitbaters komen, volgens de
verzoekers, steeds hun afspraken niet na. Na controle is geconstateerd dat er
ook diverse bouwwerken staan die niet zijn vergund en/of het gebruik niet
conform het bestemmingsplan is. In dit voorstel wordt het college per
onderdeel geadviseerd een standpunt in te nemen ten aanzien van het
handhavingsverzoek.

Besluit
1. Ten aanzien van het strijdig gebruik van het pand en de gronden
a) voor het gebruik als daghoreca/restaurant (max. horecacat. 1b ) een
positieve grondhouding in te nemen,
b) uitbaters te verzoeken een omgevingsvergunning “tijdelijke
ontheffing strijdig gebruik” in te dienen;
c) voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard (o.a.
verjaardagen, bedrijfsuitjes, bbq’s, kinderfeestjes, en bruiloften) geen
medewerking te verlenen aan legalisatie.
2. Ten aanzien van het strijdig gebruik van het strand geen medewerking
te verlenen aan legalisatie.
3. Ten aanzien van het strijdig gebruik van de buitenruimte als
trouwlocatie deels een positieve grondhouding in te nemen en
activiteiten beperkt toestaan (gebruik van de
buiten ruimte voor max 1 uur voor en na de ceremonie).
4. Ten aanzien van de bebouwing binnen het bouwvlak een positieve
grondhouding in te nemen ten opzichte van de legalisatie van de
grootte van het hoofdgebouw, het overdekte terras en de buitenkeuken.
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5. Ten aanzien van het drijvend terras en aanlegsteiger een positieve
grondhouding in te nemen voor wat betreft de legalisatie hiervan.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
Vaststelling bestemmingplan 'Het Laantje 37, Noordwijk'.
Van 7 mei tot en met 17 juni 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Het
Laantje 37, Noordwijk’ ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Dat betekent dat het bestemmingsplan ter vaststelling kan worden aangeboden
aan de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Het Laantje 37,
Noordwijk’ vast te stellen met de IMRO-code NL.IMRO.0575.HetLaantje37NWVA01
II. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 29 juli 2020
Verlichting fietspad langs de Gooweg en deels langs de Leeweg Noordwijk

Besluit
I. In te stemmen met het uitvoeren van de motie van het CDA tijdens de
begroting 2020 op 5 november 2019 betreffende het verlichten van het
fietspad langs de Gooweg vanaf de Northgodreef tot de rotonde Leeuwenhorst.
II. In te stemmen met het verlichten van het gedeelte Leeweg tussen de “oude”
grens tussen Noordwijk en de aansluiting Bronsgeesterweg (Noordwijkerhout)
III. De raad voor te stellen hiervoor een investeringskrediet in 2020, ter
beschikking te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten te dekken
uit het budget onvoorzien structureel.

Toelichting
Conform advies, aldus vastgesteld volgens parafenbesluit d.d. 3 augustus
2020
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