Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

07-06-2022

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, D.T.C. Salman en J. Merks

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.0

Advies vervolg strategische partner
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Besproken
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 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

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
6.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.1

Digitalisering Parkeerhandhaving
De technologie maakt het mogelijk om parkeerhandhaving strikter uit te
voeren door systemen te laten besluiten of een naheffing of boete opgelegd
hoort te worden bij een parkeerovertreding. Daarom wordt geadviseerd ook in
Noordwijk de parkeerhandhaving met een scanvoertuig uit te voeren.
Om het scannen mogelijk te maken, dienen de parkeerautomaten
kentekeninvoer mogelijk te maken en moeten ook de parkeervergunningen op
basis van een kenteken worden uitgegeven. De gemeente sluit zich daarvoor
aan bij een landelijk platform om parkeerrechten digitaal vast te leggen en te
controleren.
Bij een positief besluit op digitale handhaving is een sub-besluit aan de orde.
Namelijk of Noordwijk zelf in deze oplossing voorziet, of deze onderdeel
maakt van het aan te besteden dienstencontract voor parkeertaken. Voor nu
wordt geadviseerd deze dienst bij de dienstverlener te beleggen maar wel
kennis te nemen van de mogelijkheden van eigen beheer.
Besluit:
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I. De parkeerhandhaving met een scanvoertuig uit te voeren.
a. Dit product bij de dienstverlener onder te brengen maar wel kennis te
nemen van de mogelijkheden die het zelf beschikken over deze oplossing
biedt.
II. Om advies I. zo compleet mogelijk te kunnen doen, de parkeerautomaten te
voorzien van kentekeninvoer
III. Om advies I. zo compleet mogelijk te kunnen doen, de
parkeervergunningen op kenteken uit te geven en dus af te stappen van een
‘fysieke’ vergunning.
a. Dit product bij de dienstverlener onder te brengen maar wel kennis te
nemen van de mogelijkheden die het zelf beschikken een oplossing biedt.
IV. Voor het registreren van de parkeerrechten aan te sluiten op de landelijke
voorziening NPR (Nationaal Parkeer Register) van het SHPV (ServiceHuis Parkeer
en Verblijfsrechten), welke wordt beheerd door de RDW.
Conform
7.2

Handhaving bollengronden
In 2021 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden ten aanzien van de
handhaving van de bollegronden. Op basis van de uitkomst van deze evaluatie,
wordt in de uitvoering extra aandacht besteed aan de zorgvuldigheid van de
stappen in de communicatie tijdens de handhaving, voorbereiding van de
dossiers en de aspecten die bijdragen aan het in acht houden van de
menselijke maat.
Vanaf juni 2022 worden de fysieke controles weer hervat en daarmee wordt de
handhaving verder opgepakt. Alle eigenaren van de betreffende percelen zullen
een brief ontvangen om hen hiervan op de hoogte te stellen. Tevens zal een
communicatiebericht worden geplaatst op de gemeentelijke website en het
Noordwijks Nieuwsblad.
Besluit:

I. de raad te informeren middels bijgaande raadsbrief.
Conform met aanpassingen.
8

Hamerstukken

8.1

Aanschaf waterwagen
De afgelopen jaren hebben we vanwege de hete zomers veel bomen en planten
extra water moeten geven. Dit is voornamelijk gerealiseerd door externe
bedrijven. Aangezien de verwachting is dat er meerdere hetere zomers zullen
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volgen is de keus gemaakt om het benodigde materieel in eigen
beheer te nemen en hiervoor een waterwagen aan te schaffen welke als
aanhanger achter de gemeentelijke voertuigen kan worden geplaatst.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met de investering in een waterwagen (aanhanger) ad. €
25.000,-- voor het besproeien van planten in de droge perioden en deze ten
laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet voor
vervanging van vervoermiddelen.
Conform
8.2

Beantwoording brief inzake Definitief Ontwerp wijk Zeeburg voor
gemeenteraad en raadscommissie, voorstel verbeterpunten
Middels de brief gedateerd 8 april 2022 hebben een viertal bewoners een
verbetervoorstel ingediend met betrekking tot het Definitief Ontwerp,
wijkrenovatie Zeeburg. In de brief wordt aan de raad en de
raadscommissie gevraagd haar invloed aan te wenden om de inrichting van
Koepelberg niet te veranderen.
Besluit:

Akkoord te gaan met bijgaande concept beantwoording van bewoners met
betrekking tot een voorstel voor verbeterpunten in het Definitief Ontwerp
Zeeburg.
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken
9.1

Moties
Besluit:

Besproken
9.2

Toezeggingen
Besluit:

Besproken
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10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken

11

Sluiting

Pagina 5

