Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

27-08-2019

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijkerhout

Voorzitter

J.P. van den Berg

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark (telefonisch tot aan rondvraag), C. Hof, H.W.M.
de Jong, D.T.C. Salman en E. Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. I.v.m. privé-omstandigheden neemt
Wethouder Ter Hark telefonisch deel aan de vergadering tot aan de rondvraag.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
2.3

Lijsten parafenbesluiten van 23 juli tot en met 20 augustus 2019
Dit is ter info.

Besluit
Besproken.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Wethouder Van den Berg neemt tot 02/09/2019 de Burgemeester waar.

5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
6 en 9 september 2019 is wethouder De Jong afwezig.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Aanschrijven paviljoens strand op detailhandel

Besluit
Het college besluit:
I. een openbare collegebrief te sturen aan alle strandpaviljoenhouders inzake
het voornemen tot handhaving ongewenste detailhandel op het strand;
II. een niet-openbare collegebrief te sturen naar strandpaviljoenhouders
waarvan is vastgesteld dat hun exploitatie strijdig met de regels is.

8.2

Beslissing op bezwaar inzake weigering bewonersparkeervergunning
Door een bewoonster van Noordwijk aan Zee is een
bewonersparkeervergunning aangevraagd voor een motorvoertuig dat niet op
haar naam staat en ook niet op naam van het bedrijf waarvoor zij zegt te
werken. Daardoor wordt niet voldaan aan de uitgiftecriteria. De vergunning is
daarom geweigerd. Daartegen is bezwaar gemaakt. Het bezwaar is echter
ongegrond.

Besluit
I.

Het op 29 maart 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 26

maart 2019 tot weigering van een bewonersparkeervergunning ontvankelijk
doch (contrair aan het advies van de commissie bezwaarschriften) ongegrond
verklaren.
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II.

Bezwaarmaakster op de hoogte brengen van de beslissing op bezwaar

overeenkomstig bijgaand concept.

9

Hamerstukken

9.1

Agenda Holland Rijnland 2019-2023 - Zienswijze
Binnen de Holland Rijnland samenwerking is een goede nieuwe agenda tot
stand gekomen voor de periode 2019-2023. De agenda geeft duidelijke
doelen aan om aan te werken en om mee naar buiten te treden als complex
hart van de Randstad. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad van
Noordwijk voor om een positieve zienswijze af te geven. In een reactiebrief
brengen we nog drie boodschappen voor het voetlicht, om bij de uitvoering
van deze agenda rekenschap van te geven.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
- zich positief uit te spreken over de Regionale Agenda Holland Rijnland 20192023, door bijgevoegde zienswijze in te dienen;
- in deze zienswijze extra aandacht te vragen voor Noordwijk belangrijke
thema's.
9.2

Beantwoording schriftelijke vragen art 39 het Zilt
Beantwoording schriftelijke vragen van PUUR ingevolgde artikel 39 RvO met
betrekking tot de ontwikkelingen Het Zilt.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. In te stemmen met de Collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen
ex artikel 39 RvO aangaande het onderwerp ‘zorgen om Het Zilt’.
9.3

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP

Besluit
I. De Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Gemeente
Noordwijk vast te stellen.
II. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete te mandateren
aan de toezichthouder BRP.
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9.4

Beslissing op bezwaar
Er is bezwaar ingediend tegen de afwijzing van het college. Er is een aanvraag
gedaan voor het lokaal noodfonds Noordwijk, maar voldeed niet aan de eisen.
Er is in bezwaar gegaan en het bezwaar is door de Commissie
bezwaarschriften ongegrond verklaard met aanvulling van de motivering van
het bestreden besluit.

Besluit
I.

het bezwaar ongegrond te verklaren.

II.

de motivering van het bestreden besluit aan te vullen.

III.

bijgaande beslissing op bezwaar vast te stellen.

9.5 Grondaankoop Victoriberg
Betreft verwerving van reeds lang in gebruik zijnde "openbare grond" dat nog op naam
stond van Parnassia.

Besluit

I.

Instemmen met de formalisering van de aankoop van 294 m2 grond van Parnassia,

kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie E 6635;
II. Het benodigd bedrag ten laste brengen van het budget onvoorzien incidenteel in de
najaarsnota 2019.

9.6

Grondprijzenbrief 2019-2020
Het college van burgemeester en wethouders is, overeenkomstig artikel 160,
lid e van de Gemeentewet, bevoegd gronden uit te geven. De grondprijzenbrief
is een openbaar document en is tevens het kader waarbinnen het college de
bevoegdheid kan uitoefenen. Het team Onroerende Zaken is binnen de
gemeente Noordwijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de
grondprijzenbrief en voor de advisering over het bepalen van de grondprijzen.
De grondprijzenbrief is voor dit team kaderstellend voor de wijze waarop over
de prijzen wordt geadviseerd aan het college.

Besluit
Aangehouden.
9.7

Jaarlijkse bijdrage aan St. Greenport Duin- en Bollenstreek
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Raadsvoorstel over eenmalige bijdrage 2019 en structurele bijdrage vanaf
2020 aan Greenport Duin- en Bollenstreek waarover het College op 15 april
2019 al een besluit heeft genomen.

Besluit
Bijgevoegd raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een eenmalig
bedrag 2019 en structureel een bedrag vanaf 2020 voor de Stichting Greenport
Duin- en Bollenstreek, waarover u op 15 april 2019 al een besluit heeft
genomen, door te geleiden naar de Raad.
9.8

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020

Besluit
Instemmen met het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019 0 2020.
9.10

Ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52

Besluit
I. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52.
II. Het ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52 ter instemming en vrijgave ter
visielegging voor te leggen aan de raad.
9.11

Principeverzoek frituur Ruigenhoekerweg
Een verzoek is ingediend om een friettent / cafetaria te mogen vestigen op de
plek waar nu een standplaats is voor een frituur vanuit een wagen. De locatie
ligt naast een natuurgebied. Een frituur heeft negatieve effecten op het
natuurgebied. Een vast gebouw is onwenselijk.

Besluit
I.

Geen medewerking toe te zeggen aan het realiseren van een frituur /

cafetaria aan de Ruigenhoekerweg.
II.

De aanvrager te informeren over dit besluit met bijgevoegde

antwoordbrief.

9.12

Themajaar 2020

Besluit
I. Voor 2020 aan te sluiten bij het landelijk themajaar 75 jaar vrijheid.
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II. Een extra budget beschikbaar te stellen voor initiatieven/suggesties m.b.t.
dit thema.
III. De tekst van het raadsvoorstel conform bovenstaande aan te passen.

9.13

Vaststelling bestemmingsplan Zee, Strand en Duin, 1e herziening
Met dit bestemmingsplan worden in hoofdzaak de ruimtelijk relevante
wijzigingen van het strandbeleid in planologische zin vastgesteld, zoals
beschreven in de Strandnota 2015-2020 en de daarop nadien aangebrachte
wijzigingen

Besluit
I. De gemeenteraad voor te stellen de Nota van beantwoording zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e
herziening’ vast te stellen.
II. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin,
1e herziening’ vast te stellen met plancode NL.IMRO.0575.BPZSD1eherzieningVA01.

9.14

Verlenging werkingsduur nota Minima doen mee, haalbaarheidsonderzoek SUN

Besluit

I. De raad voor te stellen de werkingsduur van het lokaal minimabeleid zoals
vervat in de nota “Minima doen mee”, alsmede de uitvoeringsregels, i.c. de
deelverordening
Maatschappelijke Participatie en het Lokaal Noodfonds Noordwijk, te verlengen
tot en met 2021.
II. De nota en de bijbehorende uitvoeringsregels van toepassing te verklaren op
de vier kernen van Noordwijk.
III. Stichting Urgente Noden (SUN) Nederland opdracht te geven een
haalbaarheidsonderzoek te doen voor Noordwijk.
IV. De budgettaire consequenties van bovengenoemde besluiten te dekken
binnen de huidige financiële kaders (P211).
V. De raad voor te stellen in 2020 een nieuwe armoedemonitor plaats te laten
vinden die als basis dient voor evaluatie en een nieuw lokaal minimabeleid.
9.15

Verordening alleenrecht Maregroep
Al meerdere jaren voert het re-integratie en ontwikkelbedrijf ‘De MareGroep’
groenwerkzaamheden uit
Pagina 6

in de kern Noordwijk binnen. de gemeente heeft de wens
deze samenwerking te continueren. De oude verordening (Verordening
alleenrecht gemeentelijk
groenonderhoud Noord 2015) eindigde op 31 december 2018. dit is het
vervolg daarop.

Besluit
Aan de raad voor te stellen de 'verordening groenonderhoud door toekenning
van een uitsluitend recht Noordwijk 2019' vast te stellen.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.

12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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