Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

31-05-2022

Tijd

9:00 - 12:00

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
1.0.1

Memo Woo verzoek Bever N.V.
Besluit:

Besproken
1.0.2

Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
Besluit:

Besproken
1.0.3

Memo college van coalitieakkoord naar werkprogramma
Besluit:

Akkoord met de voorgestelde aanpak.
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Besproken

1.2.1

Raadsbrief opvang vluchtelingen mei 2022
Besluit:

Na aanpassing akkoord.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 mei 2022
Besluit:

Vastgesteld
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken
6

Raad
Besluit:

Besproken
6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
6.1.1

Advies amendement D66 begroting Holland Rijnland
Besluit:

Besproken
6.2

Agenda raadsvergadering 31 mei 2022
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Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.1

Stand van zaken renovatie sportpark Lageweg
De gemeente Noordwijk renoveert het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg.
Inmiddels is de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark formeel opgeleverd
en in gebruik genomen door voetbalvereniging S.J.C. en het onderwijs.
Voorgesteld wordt de gemeenteraad te informeren over:
- de oplevering van de nieuwbouw op de Lageweg aan de gemeente Noordwijk;
- de reconstructie van de tijdslijn waarin de stagnatie op het project is
ontstaan waaruit de eerdere stellingname van uw college over de
aansprakelijkheid van BAM wordt (her)bevestigd;
- de wijziging van de stagnatieclaim van de hoofdaannemer van € 1.400.000,naar € 1.900.000,-.
Besluit:

I. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren over stand
van zaken ten aanzien van de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark aan
de Lageweg.
Conform met aanpassing.
7.1.1

Beantwoording vraag uit het college

8

Hamerstukken

8.1

Aanwijzen loco-gemeentesecretarissen
Aanwijzen van een 1e t/m 4e loco-gemeentesecretaris volgens artikel 106 van
de Gemeentewet.
Besluit:

I. Mevrouw J.H.F.M. Merks (directeur) met ingang van 9 mei 2022 aan te wijzen
tot 1e loco-gemeentesecretaris.
II. Met ingang van 1 juni 2022 aan te wijzen als respectievelijk 2e t/m 4e locogemeentesecretaris: Mevrouw C.F. van Eijk Mevrouw I.M. Leemans De heer S.
Frijlink.
III. Met ingang van 1 juni 2022 de aanwijzing tot loco-gemeentesecretaris van
de heer J. Tuit in te trekken.

Pagina 3

Conform
8.2

Bezwaarschrift KBO Noordwijk
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 7 februari
2022, waarbij hun aanvraag om subsidie is afgewezen. Op 4 april 2022 heeft
de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden en op 29
april 2022 heeft de commissie advies uitgebracht. Met inachtneming van dit
advies wordt een beslissing op het bezwaarschrift genomen.
Besluit:

I. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 7 februari 2022 tot afwijzing van
de subsidieaanvraag van de KBO Noordwijk voor het jaar 2022, conform het
advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
II. Bezwaarmakers te informeren over voornoemd besluit door middel van
bijgevoegde beslissing op bezwaar.
Conform
8.3

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse afval inzamellocatie Maarten
Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o.
Op dit moment wordt het afval van de Maarten Kruytstraat e.o. nog door
middel van bovengrondse containers ingezameld. Door plannen voor een
ontwikkeling van het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat/Abraham van
Royenstraat is dit milieupark tot dusverre nog nooit gewijzigd in een
ondergronds afval inzamelingspark. Hier komt echter verandering in doordat
er hoogstwaarschijnlijk najaar 2022 gestart zal worden met deze ontwikkeling.
Het bestaande afval inzamelingspark zal moeten worden verplaatst en
gelijktijdig worden uitgebreid.
De ontwikkeling betreft de verplaatsing van de Vomar van de Bomstraat naar
de Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat. Naast de supermarkt zal op
de begane grond ruimte zijn voor overige detailhandel (versgroep) en boven de
supermarkt en vers markten zullen 42 appartementen worden gerealiseerd.
Het bestaande afvalinzamelingspark zal door die ontwikkeling verplaatst
moeten worden, in eerst instantie bovengronds, echter zodra mogelijk, zal hier
conform het ‘Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025’ ondergronds ingezameld
worden.
De plek is zorgvuldig uitgekozen. Hierbij is rekening gehouden met aanwezige
kabels en leidingen in de grond, met loopafstanden, beperken overlast
omwonenden en ondernemers uit de omgeving en een maximum van aantal
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gebruikers per container.
Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft 26 oktober 2021 tot en met 7 december
2021 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze kenbaar gemaakt, die op een
later moment weer is ingetrokken. Het college wordt gevraagd definitief over te
gaan tot aanwijzing van de locaties.
Besluit:

I. Een definitief aanwijzingsbesluit te nemen voor de aanleg van vier
ondergrondse afvalcontainers en één bovengrondse afvalcontainer voor het
project “Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o”
II. De vier ondergrondse en één bovengrondse afvalcontainer(s) te plaatsen
conform bijgaand inrichtingsplan.
Conform
8.4

Ontwerpbestemmingsplan 'Gooweg perceel D2059 - Noordwijkerhout''
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van vier zgn.
‘greenportwoningen’ aan de Gooweg op het perceel sectie D, nummer 2059 te
Noordwijkerhout. Dit perceel heeft momenteel een agrarische bestemming.
Hiertoe heeft de initiatiefneemster een overeenkomst gesloten met de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
Besluit:

I. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Gooweg perceel D 2059Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGD2059NWH-ON01);
II. het ontwerpbestemmingsplan ‘Gooweg perceel D 2059 – Noordwijkerhout’
te publiceren en ter inzage te leggen;
III. in te stemmen met het (mandaat-)ontwerpbesluit hogere waarde en dit ter
inzage te leggen;
IV. de raad te informeren middels bijgaande raadsbrief.
Conform
8.5

Tijdelijke uitbreiding Internationale schakelklassen VO
Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er veel vluchtelingen waaronder ook
kinderen opgevangen in Nederland, zo ook in de Duin- en Bollenstreek.
Gemeenten hebben wettelijk de zorgplicht om voor leerplichtige kinderen het
onderwijs en de onderwijshuisvesting te regelen.
Door de grote instroom van Oekraïense leerlingen is een uitbreiding van de
voorziening voor internationale schakelklassen Voortgezet Onderwijs (ISK VO)
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met spoed nodig. Voor een tijdelijke oplossing kunnen een zestal lokalen
worden gehuurd in het schoolgebouw van Yuverta in Katwijk.
De 5 Duin- en Bollenstreek gemeenten delen de aanvullende
huisvestingskosten van deze regionale schoolvoorziening.
Besluit:

I. Financieel bij te dragen aan de huurlasten, inclusief de vergoeding voor 1e
inrichting van een tijdelijke uitbreiding van de internationale schakelklassen
voortgezet onderwijs aan Stichting Fioretti Teylingen.
II. De kosten van deze eenmalige bijdrage, voorlopig geraamd op € 40.860,--,
te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.
III. In te stemmen met het verzenden van bijgaande conceptbrief aan de raad.
Conform
8.6

Weigering omgevingsvergunning Van Panhuysstraat 102 Noordwijk
Aangevraagd is een omgevingsgvergunning om de voormalige bowlingbaan
aan de Van Panhuysstraat 102 te Noordwijk in gebruik te nemen voor de
huisvesting van internationale werknemers. Het college is van mening dat de
aangevraagde tijdelijke omgevingsvergunning (5 jaar) niet voorziet in een
voldoend kwaliteitsniveau om op verantwoorde wijze huisvesting van
internationale werknemers mogelijk te maken. De vergunning wordt
geweigerd.
Besluit:

I. De tijdelijke omgevingsvergunning voor de huisvesting van internationale
werknemers aan de Van Panhuysstraat 102 te Noordwijk te weigeren;
II. Dit besluit bekend te maken aan aanvragers met bijgaande brief.
Conform
8.7

Brief aan raad Collegereactie accountantsverslag 2021
De accountant heeft de controle uitgevoerd op de jaarstukken 2021, en naar
aanleiding daarvan zijn concept-accountantsverslag geschreven. Het betreft
een concept-accountantsverslag omdat de verantwoording van TWO Holland
Rijnland nog niet definitief is getekend. Die wordt naar verwachting op 30 mei
2022 uitgebracht. Bij die verantwoording wordt een goedkeurende
controleverklaring verstrekt.
Besluit:

I. In te stemmen met de collegebrief aan de gemeenteraad als reactie op het
concept-accountantsverslag bij de jaarrekening 2021.
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Conform
8.8

Raadsbrief stand van zaken bestuurscommissie Jeugd Holland Rijnland
Aan de raad is toegezegd dat zij geïnformeerd zouden worden over de
voortgang van de nieuwe inrichting van de governance inzake jeugdhulp door
oprichting van de GR Service Organisatie Zorg Holland Rijnland per 1 januari
2023 en het tijdelijk (tot 1 januari 2023) instellen van een bestuurscommissie
Jeugd binnen de GR Holland Rijnland.
Nu het PHO Jeugd Holland Rijnland heeft afgezien van het oprichten van de
bestuurscommissie wordt de raad daarover door middel van deze raadsbrief
geïnformeerd.
Besluit:

I. Instemmen met voorgestelde inhoud raadsbrief
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken
9.1

Bestuurlijke termijnagenda
Besluit:

Besproken
9.2

Overzicht moties 25 mei
Besluit:

Besproken
9.3

Overzicht toezeggingen 25 mei
Besluit:

Besproken
10

Sluiting
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