Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

01-03-2022

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, Rotonde

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

W.J.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R. ter Hark, Frans Mencke, D.T.C.
Salman en S. Jansen

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 februari 2022
Besluit:

Vastgesteld
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken

6

Raad

6.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.1

Aanvullende jongerenactiviteiten meivakantie 2022
De nasleep van de coronacrisis heeft een flinke impact op de gezondheid van
jongeren. En hoewel steeds minder, worden ook jongeren in hun dagelijks
leven nog steeds door coronamaatregelen beperkt. Daarom willen we ook in de
meivakantie (30 april t/m 8 mei) een aantal aanvullende activiteiten
organiseren om ze iets extra’s te bieden in deze lastige tijd. De activiteiten
leveren een bijdrage aan de fysieke- en mentale gezondheid van jongeren.
Onder andere het jongerenwerk, buurtsportcoaches en Youngpwr werken mee
aan de invulling van het programma. Er wordt €5000 budget gevraagd.
Besluit:

I. Aanvullende jongerenactiviteiten in de meivakantie te organiseren;
II. Hiervoor een bedrag van €5.000 beschikbaar te stellen uit het budget ‘kleine
initiatieven corona’.
Conform met aanpassing
7.2

Beantwoording schriftelijke vragen fractie NZLokaal over opkopen van
woningen op Landgoed in den Houte door een belegger
Op 14 februari 2022 ontving het college van B&W schriftelijke vragen ex artikel
39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van NZLokaal. De vragen
worden gesteld omdat NZLokaal gelezen heeft dat een aantal woningen in
plandeel Waterweide aan een belegger zijn verkocht. Het college beantwoordt
de schriftelijke vragen.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van de schriftelijke
vragen.
Conform
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7.3

Bestuursopdracht onderzoek samenwerking belastingen
Het onderzoek naar samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden
op het gebied van belastingen, Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
(gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen) en Gemeentelijke Belastingen
Kennemerland Zuid (= GBKZ: gemeenten Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort), wordt stop gezet. GBKZ heeft aangegeven het onderzoek niet voort
te willen zetten.
Besluit:

I. Het project onderzoek samenwerking Belastingen met GBKZ stop te zetten;
II. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatiebrief.
Conform met aanpassingen
7.4

Fietsplan Noordwijk 2022
De gemeente Noordwijk moet elk seizoen goed bereikbaar zijn. Naar
aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Betrokken, helder en
daadkrachtig’ is een fietsplan opgesteld. Door middel van het ‘Fietsplan
Noordwijk 2022’ werkt de gemeente Noordwijk aan een betere bereikbaarheid,
goede fietsverbindingen, het verbeteren van de fietsveiligheid en worden haar
duurzame ambities doorontwikkeld.
Besluit:

I. Het ‘Fietsplan Noordwijk 2022’ vast te stellen
II. De gemeenteraad per brief te informeren over het ‘Fietsplan Noordwijk
2022’
Conform met aanpassingen
7.5

Reactie naar aanleiding van de second opinion op de variantenstudie
bouwtaken
Op 3 februari 2022 hebben onze bestuurders als deelnemers in het Algemeen
bestuur van de ODWH, het onderzoek waartoe de ODWH opdracht heeft
gegeven, van Berenschot ontvangen. Dit onderzoek is uitgevoerd als second
opinion op de in opdracht van de gemeente Noordwijk uitgevoerde
variantenstudie naar de bouwtaken (ondergebracht bij de ODWH). Het is
wenselijk dat het college reageert op het door Berenschot uitgevoerd
onderzoek.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgaande brief inzake de reactie van de gemeente
Noordwijk naar aanleiding van de second opinion op de variantenstudie
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bouwtaken.
Conform met aanpassing
8

Hamerstukken

8.1

Schriftelijke vragen D66 Inzake Lindenplein 6 te Noordwijk
Op 7 februari 2022 ontving het college van Burgemeester en wethouders
schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (Rvo) namens de fractie
van D66. De vragen hebben betrekking op de omgevingsvergunning voor de
verbouwing van het pand naar kantoor met woonruimten op het perceel
Lindenplein 6 te Noordwijk. Met de brief geeft het college antwoord op de
gestelde vragen.
Besluit:

I. In te stemmen met de concept beantwoording van de schriftelijke
raadsvragen van D66 inzake omgevingsvergunning Lindenplein 6 te Noordwijk
Conform
8.3

Gemotiveerd afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid – inhuur expertise
Parallel Boulevard
Op 2 februari 2021 heeft het college ingestemd met de gunning en daarmee
het uitvoeren van het deelproject ‘drain Parallel Boulevard’ gedurende de
winterseizoenen september 2021 t/m maart 2022 en september 2022 t/m
maart 2023. Om het deelproject ‘drain Parallel Boulevard’ tijdens de
uitvoering goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat het
uitvoeringsteam, tot en met juni 2023, volledig is.
Gelet op de complexiteit van het project en het vasthouden van de
voortvarende uitvoering richting de start van het 2e winterseizoen op 12
september 2022 is het noodzakelijk om een ervaren omgevingsmanager,
dagelijks toezichthouder en communicatieadviseur in te huren.
Besluit:

I. Gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
II. SKEG BV, in de persoon van dhr. G. H. opdracht te verlenen voor het
uitvoeren van het omgevingsmanagement voor het deelproject ‘drain Parallel
Boulevard’ tot en met juni 2023.
III. Epping Verhuur Gww, in de persoon van dhr. C. E. opdracht te verlenen voor
het dagelijks toezicht houden voor het deelproject ‘drain Parallel Boulevard’ tot
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en met juni 2023.
IV. Mirantel Onderzoek en Advies, in de persoon van M. J. opdracht te verlenen
voor als communicatieadviseur werkzaamheden te verrichten voor het
deelproject ‘drain Parallel Boulevard’ tot en met juni 2023.
Conform
8.4

Motie inzake Effectief OV NU in de Duin- en Bollenstreek
In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2020 is de motie over effectief
Openbaar Vervoer NU in de Duin- en Bollenstreek van D66, CDA, PVDA en
DOEN! aangenomen. De motie roept het college op om voortvarend in
samenwerking met regiogemeenten, Holland Rijnland en Provincie een
gemeenschappelijk beleidsplan op te stellen voor effectief OV in de Duin- en
Bollenstreek in relatie tot de stedelijke omgeving en dit beleid met voorrang tot
uitvoering te brengen. In de bijgevoegde raadsbrief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over hoe de gemeente hier uitvoering aan geeft.
Besluit:

I. In te stemmen met de Raadsbrief over de (aangenomen) motie van D66 e.a.
over effectief Openbaar Vervoer NU in de Duin- en Bollenstreek.
Conform
8.5

Schriftelijke vragen CDA inzake blijk van waardering mantelzorgers
Besluit:

1. De vragen van het CDA inzake de blijk van waardering voor mantelzorgers te
beantwoorden met bijgaande raadsbrief.
Conform
8.6

Uitvoering motie behoud publieksbalie Noordwijkerhout
Het college besluit om per 1 juli 2022 de servicebalie in Noordwijkerhout voor
een periode van 6 maanden te openen. De openstelling is op 2 dagdelen en
wordt na deze periode geëvalueerd.
Besluit:

I. Per 1 juli 2022 uitvoering te geven aan de motie conform uitgangspunten
raadsbrief van 25 januari 2021.
II. De raad te informeren via bijgaande brief.
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Conform
8.7

Vaststellen leerlingenprognoses 2022
Voor de uitvoering van de gemeentelijke huisvestingsplicht voor het onderwijs
laat de gemeente periodiek een leerlingenprognose opstellen, die voldoet aan
de criteria, zoals opgenomen n de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs. Daarmee houdt de gemeente inzicht in de verwachte ontwikkelingen
en de daarbij benodigde ruimtebehoefte in de onderwijsgebouwen.
Besluit:

I. De leerlingenprognose 2022, Pronexus vast te stellen als gemeentelijke
leidraad bij het bepalen van de ruimtebehoefte voor onderwijsvoorzieningen.
II. De leerlingenprognose 2022, Pronexus ter kennisname aan de raad van
gemeente Noordwijk te zenden.
Conform
8.8

Verleende subsidies sociale huurwoningen door de Provincie Zuid Holland
Aan de gemeente zijn subsidiebedragen ten behoeve van de versnelling van
sociale woningbouw door de Provincie Zuid Holland verstrekt. De Provincie
Zuid-Holland heeft in oktober 2021, onder voorwaarden, een projectsubsidie
2021-2023 met een omvang van maximaal € 337.500,00 aan gemeente
Noordwijk toegekend. De subsidie is verleend voor het realiseren van 45
zelfstandige sociale huurwoningen als onderdeel van het project “Landgoed in
den Houte" te Noordwijkerhout.
Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland heeft daarnaast alsnog op 1
februari 2022 een subsidie ter hoogte van € 225.000,00 toegekend aan de
gemeente Noordwijk voor het woningbouwproject aan de Schippersvaartweg te
Noordwijkerhout.
Besluit:

Bijgevoegde informerende raadsbrief over de verleende subsidies van de
Provincie voor het realiseren van sociale huurwoningen aan de
Schippersvaartweg en In Den Houte in de kern Noordwijkerhout vast te stellen.
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:
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Besproken
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken
10.1

Annotatie AB Holland Rijnland
Besluit:

Besproken
11

Sluiting
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