Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-07-2022

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

W.J.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R. ter Hark, D.T.C. Salman, F. Mencke

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.2

Opvang en huisvesting van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Besproken
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 juni 2022
Besluit:

Vastgesteld
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken

5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken
6

Raad

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.1

Herenweg 300 te Noordwijkerhout, wijzigen bestemming
In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan ingediend voor het
wijzigen van de bestemming “Agrarisch – Bollenteelt – Bollenzone 1” naar de
bestemming “Wonen” en “Tuin”. Het perceel ligt aan de Herenweg 300 te
Noordwijkerhout.
Besluit:

I. Ten aanzien van het voorliggende plan medewerking toe te zeggen aan het
wijzigen van de bestemming op het perceel Herenweg 300 te Noordwijkerhout;
II. De aanvrager te informeren over dit besluit door middel van de bijgesloten
antwoordbrief.
Niet akkoord
7.2

Duurzame toekomst religieus erfgoed
In 2020 heeft de gemeente Noordwijk een decentralisatie-uitkering gekregen
van het Rijk in het kader van het project kerkenvisies. In 2021 is hiervoor
onderzoek uitgevoerd en zijn er voor totstandkoming verschillende gesprekken
gevoerd met kerkgenootschappen. Conclusies en aanbevelingen zijn
opgenomen in een adviesrapport dat wordt voorgelegd aan het college. Tevens
worden concrete vervolgstappen voorgesteld.
Besluit:

I. Kennis te nemen van het adviesrapport duurzame toekomst religieus
erfgoed;
II. Daar waar noodzakelijk in het kader van behoud van het gebouw het
gesprek over toekomstige mogelijkheden voort te zetten;
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III. Het adviesrapport mee te nemen als agenda bij het opstellen van nieuw
integraal beleid zoals de nota omgevingskwaliteit, en bij wijzigingen van de
subsidieverordening;
IV. De raad op de hoogte te stellen van het adviesrapport, middels bijgaande
brief;
V. Het adviesrapport toe te zenden aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
Conform met aanvulling
7.3

Inhoudelijke stand van zaken verbeterplan ODWH
Op 23 februari jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding
van de uitkomsten van de variantenstudie met betrekking tot de uitvoering van
de bouwtaken door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Dit heeft
geleid tot het inzetten van een verbetertraject. Middels deze memo wordt het
college geïnformeerd over:
I. de stand van zaken van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
II. de onderwerpen van gesprek, om te komen tot een betere dienstverlening
intern en extern.
Besluit:

Het college heeft kennisgenomen van de memo.
7.4

Petitie over verkeerslawaai N206 in Noordwijkerhout
302 Bewoners hebben de gemeente en de provincie Zuid-Holland via een
petitie verzocht om geluidsschermen te plaatsen in de kern Noordwijkerhout.
De gemeente Noordwijk vraagt via een brief aan de provincie Zuid-Holland om
in het kader van het provinciale Actieplan Geluid provinciale wegen
2018 – 2023 een (geluids)onderzoek te starten.
Besluit:

I. In te stemmen met de brief aan de provincie Zuid-Holland met het verzoek
een onderzoek te starten naar geluidswerende maatregelen langs de
provinciale weg N206 ter hoogte van de kern Noordwijkerhout.
II. Een positieve grondhouding aannemen ten aanzien van cofinanciering voor
geluidswerende maatregelen langs de provinciale weg N206 ter hoogte van de
kern Noordwijkerhout.
Conform
8

Hamerstukken
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8.1

Evaluatie Noordwijk Marketing 2019-2022
De huidige meerjarenafspraken tussen Noordwijk Marketing en de gemeente
Noordwijk zijn vastgelegd voor de jaren 2019 t/m 2022. Om de huidige
werkrelatie en de inzet van de subsidie te analyseren en waar mogelijk en
nodig te verbeteren is binnen de gemeentelijke organisatie een evaluatie
uitgevoerd. De punten die hieruit voort komen worden gezien als
verbeterpunten die dienen te worden meegenomen in de nieuw op te stellen
meerjarenafspraken tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijk Marketing.
Besluit:

I. Kennis te nemen van de evaluatie van de samenwerking tussen Noordwijk
Marketing en de gemeente Noordwijk over de periode 2019-2022.
II. Noordwijk Marketing met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de
aandachtspunten vanuit de evaluatie ten behoeve van de nieuwe
meerjarenafspraken 2023-2026 tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijk
Marketing.
III. De brief zoals bedoeld onder beslispunt 2 ter informatie in kopie aan de
gemeenteraad te sturen.
Conform
8.3

Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering Sociale en Middeldure
huurwoningen Noordwijk 2022
Op 10 november 2021 is er een motie ingediend en aangenomen van het CDA
en DOEN! over het herzien van de verordening bestemmingsreserve ter
bevordering van sociale huurwoningen in Noordwijk. Hierin wordt verzocht aan
het college om met een hernieuwd voorstel te komen om de verordening
bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen bij de tijd te
brengen en de eigentijdse (gedifferentieerde) oplossingen van omliggende
gemeenten hierbij te beschouwen. Tevens wordt verzocht om een jaarlijkse
indexatie van het bedrag in het voorstel mee te nemen. Met voorliggende
wijziging is de Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en
Middeldure huurwoningen Noordwijk 2022 in de lijn met de motie
geactualiseerd en is de verordening uitgebreid met de categorie middeldure
huur.
Besluit:

I. De raad voorstellen op basis van de motie herzien verordening
bestemmingsreserve ten behoeve van Sociale Huurwoningen de verordening
Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en Middeldure Huurwoningen
Noordwijk 2022 en de bijbehorende toelichting vast te stellen.
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Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
10.1

Ambtelijke annotatie AB GR KDB 6 juli
Besluit:

Besproken
10.2

Stukken BOSD onderdeel regio voor 7 juli 2022
Besluit:

Besproken
10.3

Stukken AB ISD Bollenstreek voor 7 juli 2022
Besluit:

Besproken
12

Sluiting
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