Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-10-2021

Tijd

9:00 - 13:00 en van 14:45-16:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

Mw. W.J.A. Verkleij, J.P. van den Berg, R. ter Hark, D.T.C. Salman, T.C.W.M.
Alkemade, F.G. Mencke en E. Voorham

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken.
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Gewijzigd vastgesteld.
1.2

Bespreking gevolgen Corona
Besluit:

Besproken.
1.2.1

Impactanalyse 22 september 2021
Besluit:

Besproken.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 september 2021
Besluit:

Vastgesteld.
4

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken.
5

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken.
De burgemeester zal van 7 oktober t/m maandag 11 oktober a.s. worden
waargenomen door wethouder Salman.
6

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken.
7

Raad

7.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken.
7.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

(Aangenomen) Motie leden Rodenburg en Van der Vossen (NZLokaal) over
Alternatieve oplossing voor huisvesting spoedzoekers
De motie van leden Rodenburg en Van der Vossen (NZLokaal) over alternatieve
oplossing voor huisvesting spoedzoekers is aangenomen bij de
raadsbehandeling van de Woonvisie op 26 januari 2021 In de motie wordt het
college opgeroepen om te onderzoeken of een in gemeente Alphen a/d Rijn
beproefd model ( “Alphense alternatief”) voor de huisvesting van spoedzoekers
ook toepasbaar is in gemeente Noordwijk. En, als dit het geval is, vervolgens
met de beide woningcorporaties in onze gemeente in gesprek te gaan om dit
”Alphense alternatief” uit te werken en de raad te informeren over de
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uitkomsten. In de raadsbrief wordt het uitgewerkte alternatief voor Noordwijk
toegelicht.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgaande brief ter afhandeling van de motie ‘alternatieve
oplossing voor spoedzoekers’ en de brief aan de raad te sturen
Conform.
8.2

Presentatie commissie Ruimte TVW
Iedere Nederlandse gemeente dient eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW)
te hebben vastgesteld. De gemeente Noordwijk stelt deze op i.s.m. Royal
HaskoningDHV en diverse stakeholders, en inmiddels zijn eerste inzichten
bekend. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 1 juli over de
Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie (LES) is toegezegd om na de
zomer de eerste inzichten van de TVW met de raad te delen.
Besluit:

I. Kennis te nemen van de presentatie voor de Commissievergadering:
‘Informerende bijeenkomst Transitievisie Warmte’ (handout is bijgevoegd).
Conform met aanpassing.
8.3

Programmabegroting 2022 - 2025
De programmabegroting 2022 – 2025 wordt in eerste concept besproken. De
begroting is gebaseerd op de stand van de Perspectiefnota 2022. Vervolgens
zijn hierin autonome ontwikkelingen verwerkt en is de laatste stand van de
algemene uitkering van het gemeentefonds op basis van de
septembercirculaire verwerkt.
Besluit:

I. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2022 - 2025.
Conform met aanpassing.
8.5

Ontheffing Wet voorkeursrecht gemeenten Van Erk
Van Erk heeft de gronden van Bever gekocht. De gemeente Noordwijk had
reeds een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) op (het merendeel van) deze gronden gevestigd. De gronden kunnen
hierdoor enkel geleverd worden met medewerking van de gemeente. Hiervoor
wordt op dit moment een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Om de
Pagina 3

levering van de gronden door Bever aan Van Erk mogelijk te maken is de
gemeente Noordwijk bereid een ontheffing hiervoor te verlenen.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met de ontheffing van de Wvg voor Van Erk / Bever
II. De gemeenteraad kennis te geven van beslispunt I.
III. Op de vertrouwelijke bijlage (bij dit advies gevoegd als bijlage 1) en de
mondelinge behandeling hiervan geheimhouding te leggen ingevolge artikel 55
lid 1 Gw jo. artikel 10 lid 2 onder b WOB en deze geheimhouding tevens op te
leggen aan de gemeenteraad ingevolge artikel 25 lid 2 jo. artikel 10 lid 2 onder
b WOB;
IV. De gemeenteraad te verzoeken de geheimhouding van de vertrouwelijke
bijlage, conform beslispunt III, te bekrachtigen.
Conform met aanpassing.
9

Hamerstukken

9.1

Beantwoording schriftelijke vragen Onvervulde vacatures.
De fractie van CDA heeft op 2 september jl. schriftelijke vragen ingevolge art.
39 RvO gesteld over onvervulde vacatures. Met bijgevoegde raadsbrief wordt
hier antwoord op gegeven.
Besluit:

I. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsbrief als reactie op
de vragen van de fractie van het CDA ingevolge artikel 39 RvO over onvervulde
vacatures.
Conform.
9.3

Raadsbrief beëindiging procedure zonneveld Leeuwenhorsterhoek
Op 24 september 2021 heeft de gemeente Noordwijk een schrijven van de
Raad van State ontvangen. In dit schrijven geeft de Raad van State aan dat de
provincie Zuid-Holland haar beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van
Den Haag, d.d. 6 juli 2021, betreffende de reactieve aanwijzing voor de
omgevingsvergunning voor het zonneveld Leeuwenhorsterhoek, heeft
ingetrokken. Hiermee komt de procedure rondom deze omgevingsvergunning
ten einde. In de Raadsbrief wordt dit feit met de gemeenteraad gedeeld en een
korte chronologische beschrijving van het gehele traject gegeven.
Besluit:
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I. In te stemmen met de inhoud van de raadsbrief ‘Raadsbrief beroep RvS
Leeuwenhorsterhoek’ en deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan te
bieden.
Conform.
9.5

Zienswijze PZH Omgevingsbeleid
Met de brief geven wij onze zienswijze op het ‘ontwerp herziening 2021
omgevingsbeleid’ van de provincie. Hiermee geven we invulling aan onze
regionale en lokale belangen.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgevoegd brief waarin het college haar zienswijze geeft
op de herziening van het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland.
Conform.
10

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken.
10.1

Termijnagenda
Besluit:

Besproken.
10.2

Moties
Besluit:

Besproken.
10.3

Toezeggingen
Besluit:

Besproken.
11

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
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11.1

NOV 5 oktober 2021
Besluit:

Besproken.
11.2

BOSD 7 oktober 2021
Besluit:

Besproken.
11.3

Collegeconferentie Duin- en Bollenstreek 8 oktober: oplegger, agenda en
stukken
Besluit:

Besproken.
12

Sluiting
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