Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

12-11-2019

Tijd

9:00 - 12:30

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.
1.1

Rondvraag

Besluit
Wethouder Van den Berg wordt gemandateerd om op de buitengewone ALV van
de VNG op 29 november namens het college te stemmen.

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

Onderwerpen persgesprek 12 november

Besluit
Besproken.
8.2

Aanvullende vragen CDA Groot Hoogwaak

Besluit
Aangehouden.
8.3

Bespreekstuk om te komen tot een prioriteitenplan

Besluit
Besproken.
8.4

De Nieuwe Strandrups
Mag de Strandrups zonder kenteken op de openbare weg (waartoe ook het
strand behoort) rijden? Over het antwoord op die vraag wordt nu al jaren
gediscussieerd. Per brief van 16 oktober 2019 heeft de directeur Wegen en
Verkeersveiligheid van het Ministerie van I&W de gemeente bericht, dat de
minister van mening is dat uit de Wegenverkeerswet 1994 volgt, dat de
strandrups zonder kenteken niet op het Noordwijkse strand mag rijden. Voor
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het verkrijgen van een kenteken moet de strandrups door de RDW worden
gekeurd.

Besluit
Kennis nemen van het standpunt van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat ten aanzien van de Strandrups en het ministerie berichten
overeenkomstig bijgaand concept.

Conform.
8.5

Decembernota 2019
De decembernota 2019 is, na de voorjaarsnota 2019 en de najaarsnota 2019,
de laatste tussentijdse rapportage waarin afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2019 kunnen worden gerapporteerd.

Om aan de eisen van rechtmatigheid en aan de eisen van het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) te voldoen biedt de decembernota de mogelijkheid
om voor 2019 nog technische en/of administratieve budgetaanpassingen ten
opzichte van de begroting 2019 door te voeren.

Besluit
I. Instemmen met het raadsvoorstel decembernota 2019 met genoemde
aanpassingen van de budgetten en de ramingen van de bijgestelde budgetten
verwerken in een begrotingswijzing over 2019.
II. Voorleggen aan de raad om het resultaat van de mutaties, een positief
resultaat ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

Conform met aanpassing.
8.6

Plan van aanpak huisvesting statushouders
Elke Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks een door het rijk te
bepalen aantal statushouders te huisvesten. Ook Noordwijk. Als dit niet lukt,
wordt de gemeente verzocht een plan van aanpak in te dienen waarin wordt
aangegeven welke acties worden ondernomen om e.e.a. wel te laten slagen.

Besluit
Het plan van aanpak m.b.t. de huisvesting van statushouders aan de Provincie
vast te stellen.
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Een informerende brief aan de raad over dit onderwerp en de inburgering van
statushouders vast te stellen.

Conform.
8.7

Raadsvragen Leidsevaart 123

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de vragen ex artikel 39 RvO
met betrekking tot het perceel Leidsevaart 123.

Conform met aanpassingen.
8.8

Stand van zaken 'Het Zilt'
Een van de leefbaarheidsimpulsen van De Zilk is de ontwikkeling van Het Zilt.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande raadsbrief als reactie op vragen gesteld vanuit
de raad.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit directeur P1
De directeur van P1 On Street B.V. (hierna: P1) is Heffings- en
Invorderingsambtenaar voor wat betreft de parkeerbelasting. Vanwege een
wijziging in taken dienen de besluiten te worden aangepast en opnieuw te
worden vastgesteld.

Besluit
I. Vast te stellen de volgende besluiten:
a. Besluit tot aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar
b. Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke
Regeling Belastingen Bollenstreek.

Conform.
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9.2

Doorlichten bestemmingsplannen

Besluit
De raad voor te stellen:
I. akkoord te gaan met het ‘Plan van Aanpak - Vergelijking Noordwijkse
bestemmingsplannen’ waarin voor diverse plannen een vergelijking wordt
gemaakt van de toegekende bouwrechten in de vigerende plannen ten
opzichte van de voorgaande plannen;
II. een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het
Plan van Aanpak en deze te dekken uit de reserve actualisatie
bestemmingsplannen.

Conform.
9.3

Wabo: beslissing op bezwaar bouwen woning (Spinozaweg 1, Noordwijk)
Het gemaakte bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor
de bouw van een woning is ongegrond verklaard. Het oorspronkelijke besluit
blijft in stand onder aanpassing van een tweetal aspecten in het primaire
besluit.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit verzonden, 24 mei 2019, waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning aan de
Spinozaweg 1 te Noordwijk - conform het advies van de Regionale Commissie
Bezwaarschriften - ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren. Wel worden
overeenkomstig het genoemde tijdens zitting twee aspecten in het primaire
besluit aangepast (de inhoud van 1115 m³ dient 1126 m³ te zijn op basis van
de situatie ten tijde van 2013) en de keerwand dient niet te worden getoetst
aangezien deze al eerder is vergund bij besluit verzonden 1 mei 2018).
3. Bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte te stellen van deze
beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform.
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10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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