Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-04-2022

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, F. Mencke en D.T.C.
Salman

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.1.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Besproken
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 maart 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
6.1.1

Agenda gecombineerde commissies BME en Welzijn 5 april
Besluit:

Besproken
6.1.2

Agenda commissie Ruimte 6 april
Besluit:

Besproken
6.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.2

Jaarverslag Erfgoedcommissie Noordwijk 2020 - 2021
De Erfgoedcommissie Noordwijk heeft op 24 maart het jaarverslag over de
periode 2020 – 2021 vastgesteld. Middels dit voorstel wordt deze ter
kennisname aan het college en de raad gestuurd.
Besluit:

I. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Erfgoedcommissie over de
periode 2020 - 2021 en deze toe te sturen aan de raad middels bijgaande
brief.
Conform met aanpassing.
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8

Hamerstukken

8.1

Beslissing op bezwaar Boekhorsterweg 18, Como & Co
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het legaliseren van bebouwing,
het gebruik en uitvoeren van een werk/werkzaamheden is verleend voor een
periode van 5 jaar voor de locatie Boekhorsterweg 18 te Noordwijkerhout. Voor
het realiseren van het terras op het gras is geen vergunning verleend. Tegen
het besluit zijn 3 bezwaarschriften ingediend. De Regionale Commissie
Bezwaarschriften (RCB) volgt bezwaarmaker/eigenaar in diens betoog dat
sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering. Het advies van de
RCB wordt overgenomen. Dit brengt met zich mee dat het oorspronkelijke
besluit wordt herroepen en dat alsnog vergunning wordt geweigerd voor dat
deel dat is gelegen op perceel E 5235.
Besluit:

I. De bezwaarschriften (van de eigenaar van de grond en de bewoner
Boekhorsterweg 17) gericht tegen het besluit,
verzonden 7 mei 2021, tot verlening van de omgevingsvergunning voor het
legaliseren van het huidige gebruik en de huidige
bouwwerken voor een periode van 5 jaar voor de locatie Boekhorsterweg 18
te Noordwijkerhout, conform het advies van de
Regionale Commissie Bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
II. Het bezwaarschrift van de bewoner Boekhorsterweg 16, conform het advies
van de Regionale Commissie Bezwaarschriften
niet-ontvankelijk te verklaren;
III. De bezwaarschriften, overeenkomstig het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften, gegrond te verklaren en
het besluit tot verlening omgevingsvergunning, verzonden 7 mei 2021 te
herroepen en de gevraagde vergunning alsnog te
weigeren voor wat betreft perceel E 5235.
IV. Bezwaarmakers en Como en co op de hoogte te stellen van deze beslissing
op bezwaar;
V. De uitvoering van beslispunt IV te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.
Conform
8.3

Tweede raadsbrief functioneren Regiotaxi
Holland Rijnland voert voor 13 gemeenten, waaronder de gemeente Noordwijk,
de Regiotaxi uit. In
oktober 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken
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omtrent de uitvoering van
de Regiotaxi. Hierin zijn de op dat moment gesignaleerde problemen en
oplossingen genoemd. In de
brief is aangegeven dat de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd wordt als de
situatie daarom vraagt.
Op 15 maart 2022 heeft het college wederom een bericht ontvangen van
Holland Rijnland. Via
bijgevoegde raadsbrief wordt de gemeenteraad op basis van het bericht van 15
maart 2022
geïnformeerd over hoe de Regiotaxi op dit moment functioneert.
Besluit:

Bijgevoegde (tweede) raadsbrief over het functioneren van de Regiotaxi aan de
gemeenteraad te versturen.
Conform
8.4

Verantwoording ENSIA 2021
Burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met
informatie omgaat. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Het gaat om
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest
brede zin van het woord. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van
informatie zorgt voor een goede kwaliteit en continuïteit van de
bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen.
Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de kwaliteit van de
informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Dit gebeurt met ENSIA.
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. ENSIA helpt
gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over
informatieveiligheid
Besluit:

I. De Collegeverklaring ENSIA 2021 vast te stellen.
II. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ 2021 vast te stellen
en uitvoering te geven aan de opgenomen verbeterpunten.
III. De raad hierover te informeren.
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Pagina 4

Besproken
9.2

Moties
Besluit:

Besproken
9.3

Toezeggingen
Besluit:

Besproken
10

Regionale zaken

10.1

BOSD van 7 april 2022, onderdeel regio
Besluit:

Besproken
10.1.2

DB ISD Bollenstreek van 7 april 2022, onderdeel regio
Besluit:

Besproken
12

Sluiting
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