Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

10-12-2019

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
Besproken.
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

Aanvullende raadsvragen Groot Hoogwaak
Op 17 oktober 2019 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie
van het CDA. De vragen hebben betrekking op het dossier Groot Hoogwaak. In
dit advies wordt het college gevraagd om in te stemmen met de brief en de
beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Besluit
In te stemmen met de raadsbrief als reactie op de aanvullende vragen ex
artikel 39 RvO met betrekking tot het project Groot Hoogwaak.

Conform.
8.2

Energievisie Offem Zuid
Voor de wijk Offem Zuid is een energievisie opgesteld. Kijkend naar de huidige
stand van de techniek, fysieke omstandigheden en huidige wet- en regelgeving
wordt op dit moment ingezet op BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw.

Besluit
I. In te stemmen met de energievisie Offem Zuid met als belangrijkste punten:
a. Als uitgangspunt de Trias Territoria hanteren;
b. In Offem Zuid te kiezen voor isolatienorm volgens BENG en gebruik te
maken van een warmtepomp met bodemlus en aanvullende zonnepanelen;
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c. Een stapsgewijze aanpak om energieneutraal te worden.
II. Het opstellen van een bodemenergieplan;
III. In de LIOR op te nemen dat ten behoeve van verwarming met
warmtepompen met bodemlus een bodemlussenplan ter goedkeuring aan het
college moet worden overlegd.

Aangehouden.

8.3

Invulling sociale koopsegment op Landgoed in den Houte (Bavo-terrein)
Een deel van de nieuwbouwwoningen op het Landgoed in den Houte wordt
aangeboden in het sociale koopsegment. Hierover zijn in het verleden
afspraken gemaakt. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat, als gevolg van de
marktomstandigheden voor deze prijs geen woningen meer gebouwd kunnen
worden, en vraagt toestemming voor alternatieven. Uitgangspunt daarbij blijft
dat de woningen bereikbaar blijven voor de doelgroep.

Besluit
De Duokoop-regeling vast te stellen waarbij de prijs van een woning wordt
verlaagd tot een woonlast die lager is dan de woonlast behorende bij de
huidige sociale koopprijsgrens.

Conform met aanpassing.
8.4

Inzet parkeerterrein t.b.v. Dutch Grand Prix mei 2020
In het eerste weekend van 2020 wordt de Grand Prix (formule 1) van Zandvoort
gereden. De organisatie van dit evenement, de Dutch Grand Prix, heeft aan de
gemeente Noordwijk gevraagd om gebruik te maken van het parkeerterrein aan
de Langevelderslag. De gemeente Noordwijk stelt het parkeerterrein aan de
Langevelderslag gedeeltelijk beschikbaar voor de Dutch Grand Prix 2020 in
Zandvoort. Hierdoor kunnen bezoekers van de Grand Prix parkeren op het
parkeerterrein en verder fietsend hun weg vervolgen.

Besluit
Instemmen met het gedeeltelijk beschikbaar stellen van het parkeerterrein aan
de Langevelderslag tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix in Zandvoort
in het eerste weekend van mei 2020.

Conform.
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8.6

Ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 47 eo
Er is een voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd voor het realiseren van
een greenportwoning op een perceel grond gelegen naast Pilarenlaan 47 in
Noordwijkerhout. De op het plan ingekomen reacties zijn beoordeeld en waar
relevant verwerkt in het bestemmingsplan. De status van het bestemmingsplan
is nu gewijzigd in ontwerp.

Besluit
I. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 47 eo.
II. Het ontwerpbestemmingsplan via het in concept bijgevoegde raadsadvies ter
consultatie en vrijgave ter visielegging voorleggen aan de raad.

Conform.

8.8

Vaststellen bestemmingsplan Zeestraat 85
Voor het realiseren van twee woningen op de percelen Zeestraat 83A en 85 te
Noordwijkerhout is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Na het
doorlopen van de ontwerpfase is nu de vaststellingsfase van de
bestemmingsplanprocedure aangebroken. Dat betekent dat het plan ter
vaststelling kan worden aangeboden aan de raad.
I. Te besluiten dat op basis van de door initiatiefnemer aangeleverde
aanmeldingsnotitie geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.
II. De raad voorstellen het bestemmingsplan Zeestraat 85
(NL.IMRO.0576.201800052-0003) vast te stellen.
III. De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit
Te besluiten dat op basis van de door initiatiefnemer aangeleverde
aanmeldingsnotitie geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.
II. De raad voorstellen het bestemmingsplan Zeestraat 85
(NL.IMRO.0576.201800052-0003) vast te stellen.
III. De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform.

8.10

Vaststellen exploitatiebijdrage 2018 Stichting Sportbedrijf Noordwijk
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De gemeentelijke sportaccommodaties in Noordwijk worden geëxploiteerd
door de Stichting Sportbedrijf Noordwijk. Het Sportbedrijf ontvangt daarvoor
een gemeentelijke exploitatiebijdrage. Het college heeft besloten de
exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf over 2018 vast te stellen conform
verlening. Tevens heeft het college besloten de subsidies voor de
buurtsportcoaches en het JOGG-project over 2018 vast te stellen conform
verlening, gezien de geleverde prestaties.

Besluit
I.

De exploitatiebijdrage aan de Stichting Sportbedrijf Noordwijk over 2018

vast te stellen conform verlening.
II.

De subsidie voor het JOGG-project over 2018 vast te stellen conform

verlening.
III. De subsidie voor de buurtsportcoach over 2018 vast te stellen conform
verlening.

Conform.

9

Hamerstukken

9.1

Beantwoording schriftelijk vragen artikel 39 Raadhuisstraat
Op 19 augustus 2019 heeft de fractie van Doen! het college een aantal
schriftelijke vragen gesteld over de renovatie en daardoor de veranderende
verkeerssituatie rondom Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige
Geestweg. De vragen hebben betrekking op de veranderende verkeerssituatie.

Al jaren terug is het besluit genomen tot herinrichting van het plein. Er is
daarbij gekozen om het plein vorm te geven volgens de principes van shared
space waarbij het principe juist het delen van de gezamenlijke ruimte is en het
ontbreken van een vaste plaats op de weg bijdraagt tot een voorzichtiger
rijgedrag. Dit wijkt in aantal opzichten af van een standaard inrichting van de
openbare ruimte.

Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO over de
renovatie en daardoor de veranderende verkeerssituatie rondom
Raadhuisstraat, Limburg Stirumstraat en Heilige Geestweg conform bijgaande
brief vaststellen en versturen aan de gemeenteraad.
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Conform.
9.2

Beantwoording schriftelijke artikel 39 RvO bladkorven 2 2019
Door de fractie DOEN! zijn schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het
plaatsen van bladkorven in de kernen Noordwijkerhout en de Zilk.

Besluit
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen
ex Artikel 39 RvO welke zijn gesteld door de fractie DOEN! inzake het plaatsen
van Bladkorven in de kernen Noordwijkerhout en de Zilk.

Conform met redactionele aanpassing.
9.3

Beantwoording vraag toepassing Zonneladder raadsvergadering 5 november
2019
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2019 is door de fractie
van DOEN! aan het college een vraag gesteld betreffende de mogelijke
toepassing van een Zonneladder in de gemeente Noordwijk. In de bijgesloten
raadsbrief wordt deze vraag beantwoord.

Besluit
I.

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van een vraag door de

fractie van DOEN! tijdens de gemeenteraadsvergadering d.d. 5 november 2019
inzake de mogelijke toepassing van een Zonneladder.

Conform met aanpassing.
9.4

Beslissing op bezwaren Wvg-besluit
Conform het advies van de bezwarencommissie wordt voorgesteld de
bezwaren tegen de collegebesluiten van 9 juli en 19 augustus 2019 nietontvankelijk te verklaren. Tevens wordt voorgesteld om de gemeenteraad te
verzoeken een beslissing op de bezwaren te nemen en het bestreden besluit in
stand te laten, conform het advies van 24 november 2019 van de
bezwarencommissie. Ten slotte wordt voorgesteld om de bezwaarmakers op
de hoogte te brengen van de beslissing op bezwaar, door middel van de
bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar.

Besluit
I. De bezwaarschriften tegen de collegevoorstellen van 9 juli en 19 augustus
2019 niet-ontvankelijk te verklaren;
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II. De gemeenteraad te verzoeken om te beslissen op de ingediende bezwaren
tegen haar Wvg-besluit van 24 september 2019, conform het bijgevoegde
raadsvoorstel en concept-raadsbesluit;
III. Bezwaarmakers op de hoogte te brengen van de beslissing op bezwaar,
conform de bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar.

Conform.

9.5

Concept Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020 voor
inspraak
Nu de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk per 1 januari 2019 zijn
gefuseerd, dient de regelgeving van beide gemeenten op elkaar te worden
afgestemd. Bijgaand voorstel betreft het harmoniseren van de Algemene
subsidieverordeningen van beide gemeenten.

Besluit
I. In te stemmen met de concept Algemene Subsidieverordening gemeente
Noordwijk 2020.
II. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept Algemene
Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020 en deze vrij te geven voor
inspraak.

Conform.
9.6

Concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan
VRHM 2020-2023 “Veiligheid in samenhang” opgesteld. In het nieuwe
beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen. Hierbij is niet
alleen aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen, maar ook voor het werk dat in
continuïteit wordt uitgevoerd. Het vormt daarmee de beleidsagenda voor de
veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook:
“Veiligheid in samenhang”. Definitieve vaststelling van het beleidsplan door het
algemeen bestuur van de VRHM is voorzien op 20 februari 2020.

Besluit
I.

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad

voorgesteld wordt om het concept- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
“Veiligheid in samenhang” vast te stellen
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Conform met aanpassing in dictum (raad stelt niet vast).

9.7

Mensen hebben mensen nodig; actieprogramma gericht op verbinden (20202021)
Met het actieprogramma “Mensen hebben mensen nodig” start de gemeente
een gericht programma tegen eenzaamheid. Het doel is om – gelijk aan het
nationale doel van het programma Eén tegen eenzaamheid – een trendbreuk
van eenzaamheid onder ouderen te bewerkstellingen.

Besluit
I. Het vaststellen van het actieprogramma “Mensen hebben mensen nodig;
actieprogramma gericht op verbinden (2020-2021)”.
II. De raad voor te stellen een bedrag ter beschikking te stellen uit de reserve
sociaal domein om daarmee de kosten te dekken van uitvoering van het
actieprogramma “Mensen hebben mensen nodig” in de jaren 2020 en 2021.

Conform.
9.8

Motie deelverordening Maatschappelijke participatie
De raad heeft op 15 oktober besloten een motie aan te nemen voor het
verruimen van de deelverordening Maatschappelijke Participatie. Het college
stelt zich op het standpunt dat de motie onuitvoerbaar is, onder meer omdat
sprake is van inkomenspolitiek.

Besluit
I. De motie over de deelverordening Maatschappelijke Participatie niet uit te
voeren.
II. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

Conform.
9.9

Nieuwe overeenkomst jeugdfonds sport en cultuur
Momenteel zijn er nog twee separate overeenkomsten met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Beide verlopen in 2020. Voorgesteld wordt om een nieuwe
overeenkomst aan te gaan om ervoor te kunnen blijven zorgen dat ieder kind
dat opgroeit in een financieel niet of minder draagkrachtig gezin, de

Pagina 8

mogelijkheid behoudt om te kunnen sporten en/of aan cultuurbeoefening te
doen.

Besluit
I. Vaststellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds sport &
cultuur.
II. De Portefeuillehouder Sociaal Domein machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Conform.

9.10

Principeverzoek Willem Alexanderpark 55
Het schetsplan voor het uitbouwen en splitsen van de bestaande woning in 6
(zorg)appartementen is niet akkoord. Het zijn te veel woningen voor deze plek.
Bovendien is de beoogde uitbouw te fors.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het splitsen
van een woning aan het Willem Alexanderpark 55 in zes zorgappartementen
II. De aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.

9.11

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten 2020
Na de fusie tussen de gemeente Noordwijkerhout en de oude gemeente
Noordwijk zijn er twee verordeningen op het gebied van verlenen van subsidie
aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, van
kracht. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat er een gelijkwaardige
subsidieregeling geldt.

Besluit
I. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
voorgesteld wordt om de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke
monumenten 2020 vast te stellen.

Conform.
9.12

Tegemoetkoming De Keiebijters
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Besluit
I. Aan carnavalsvereniging De Keiebijters een eenmalige tegemoetkoming te
verlenen;
II. De tegemoetkoming aan De Keiebijters te dekken uit het budget
‘monumentenbeleid’;
III. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren omtrent de
afwikkeling van motie 52.

Conform.

10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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