Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

06-05-2020

Tijd

13:00 - 15:45

Locatie

Videovergadering i.v.m. coronacrisis

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, C. Hof, D.T.C. Salman en E. Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
1.1

Vastellen van de agenda

Besluit
Vastgesteld.
1.2

Rondvraag

Besluit
Besproken.
1.2.1

Impactanalyse Coronacrisis

Besluit
Besproken.
1.2.2

Voorbereiding persgesprek 12 mei: vorm en inhoud

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

Raad

Besluit
Besproken.
6.3

Integriteit

Besluit
Besproken.
6.3.1

Ingekomen schriftelijke vragen PUUR, D66, GroenLinks en PvdA

Besluit
Besproken.
6.3.2

Beantwoordeling schriftelijke vragen PS-lis Van Rijnberk

Besluit
Besproken.
6.3.3

Concept besluitenlijst van de debatraad van 21 april 2020

Besluit
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Besproken.
7

Bespreekstukken

7.1

Elektrische laadpalen Kloosterplein BenW_Advies
Eind januari 2020 heeft een bewoner in een brief aan het College van
Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad haar bevindingen en vragen
uiteengezet met betrekking tot het huidige beleid omtrent laadpalen binnen de
gemeente. Na een persoonlijk gesprek op 25 februari 2020 waarin de situatie
is opgehelderd, zijn in een schriftelijke reactie op de brief diverse vragen van
antwoord voorzien.
Sinds de aanvraag en plaatsing van de twee laadpalen nabij Kloosterplein 126
in 2018 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Destijds zijn
eerst de vier beschikbare parkeerplaatsen gereserveerd voor elektrische auto’s,
maar na een bezwaar vanuit de winkeliersvereniging van de KerkstraatNoordwijk Binnen zijn twee plekken vrijgegeven voor regulier parkeergebruik.
Het reserveren van vier vrije parkeerplaatsen voor elektrisch laden zou ten
koste gaan van parkeermogelijkheden voor winkelende bezoekers. Daarnaast
was in 2018 het gebruik niet hoog genoeg om vier gereserveerde
parkeerplaatsen te rechtvaardigen. Overleg met uitvoerder Allego, contractant
voor elektrische laadpalen in de gemeente Noordwijk, heeft na de
signaleringswijziging in oktober 2018 geleid tot een criterium dat bij
onvoldoende laadruimte voor elektrische auto’s de andere twee parkeerplekken
exclusief gemaakt kunnen worden. In oktober 2018 is daaropvolgend met de
winkeliersvereniging afgesproken dat het in de toekomst kan voorkomen dat er
opnieuw een afweging zal worden gemaakt over het uitbreiden van de voor
elektrisch laden gereserveerde parkeerplaatsen, waarop het bezwaarschrift van
de winkeliersvereniging is ingetrokken.
Afgaande op data van uitvoerder Allego is het huidige laadverbruik van de twee
laadpalen op het Kloosterplein meer dan 5000 kWh sinds de plaatsing in 2018.
Deze waarden worden op dit moment als goed geclassificeerd door Allego en
zijn aanleiding om een laadpaal bij te plaatsen. Noemenswaardig is dat het
huidige verbruik voor 90 procent wordt afgenomen bij één van de laadpunten
per laadpaal. Met meer dan 160 geregistreerde unieke gebruikers per laadpaal
lijkt de kans op meer gebruik van de laadpunten zeer waarschijnlijk bij een
extra laadpunt afgaande op de huidige onderbezetting. Tezamen bieden deze
gegevens de mogelijkheid om het advies, zoals ook beschreven in de brief aan
de desbetreffende bewoner, te geven om de overige twee beschikbare
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laadplekken ook te reserveren voor elektrische en hybride voertuigen gelijk aan
de twee huidig gereserveerde parkeerplaatsen.

Besluit
I.
II.

Instemmen met beantwoording brief over laadpalen op het Kloosterplein
Overgaan tot reservering van twee extra parkeerplekken voor elektrische

en hybride auto’s nabij Kloosterplein 126
III.

In stand houden van huidige mandaatregeling inzake aanbrengen van

laadpunten voor elektrische voertuigen
Afwijkend besluit:
Het college besluit dat verder onderzoek in overleg met de ondernemers naar
het plaatsen van elektrische laadpalen op het Kloosterplein noodzakelijk is,
voordat besluitvorming kan plaatsvinden. Het mandaat inzake aanbrengen van
laadpunten ligt tot nader order bij het college.
7.3

Herziening huurprijs strand, taxatierapport
Fakton is gevraagd een taxatie uit te voeren voor de herziening van de
huurprijzen op het strand.Een taxatie naar een bedrijfseconomisch
verantwoorde huurprijs voor het gebruik van een (jaarrond of
seizoensgebonden) strandpaviljoen. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Het
taxatierapport is ontvangen.

Besluit
I. Kennis te nemen van het taxatierapport t.b.v. herziening huurprijs strand.
II. In te stemmen om een bedrag excl. btw en excl. 6 % bureaukosten
beschikbaar te stellen voor het laten adviseren hoe om te gaan met de timing
van de herziening in deze coronatijd.
III. In te stemmen met bijgevoegde concept-brief aan de
standpaviljoenhouders.
Conform.
7.4

Leerlingenvervoer, tegemoetkoming ig Covid-19
Met het treffen van de Covid-19 maatregelen door de overheid zijn de scholen
gesloten. Hierdoor is het leerlingenvervoer stil komen te liggen en mist de
vervoerder Noot Touringcar Ede B.V. (Noot) vrijwel alle inkomsten. Het is van
belang dat de vervoerder het vervoer weer kan oppakken op het moment dat
de scholen weer van start gaan.
De recent afgekondigde regelingen van de Overheid gelden niet voor
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instellingen die worden gefinancierd met publiek geld. Daarom wordt een
beroep gedaan op de gemeente. De gemeente ontvangt middelen voor het
leerlingenvervoer via het gemeentefonds van de overheid. Het ligt daarom in
de rede om gehoor te geven aan dit verzoek.
De gemeente volgt daarmee het Rijksbeleid en het advies van de VNG.

Besluit
In te stemmen met:
a) De toekenning van een aanvullende vergoeding aan Noot Touringcar Ede
B.V. in de periode dat de scholen gesloten zijn, als gevolg van de Covid-19
maatregelen van het Rijk.
b) De hoogte van deze financiële tegemoetkoming te stellen op maximaal 80%
van de niet gereden ritten.
c) Deze regeling vast te leggen doormiddel van het overeenkomen van een
addendum bij de “Overeenkomst voor de uitvoering van leerlingenvervoer en
jeugdhulpvervoer” d.d. 13 mei 2019.
d) De teamcoach Onderwijs, Sport en Subsidies te mandateren om het
addendum aan te passen in de lijn van de Covid-19 maatregelen van het Rijk.
Conform.
7.5

Maatregelen invordering gemeentelijke belastingaanslagen i.v.m. coronacrisis
De huidige Corona crisis heeft veel impact op iedereen, zowel ondernemers als
particulieren. Al eerder is besloten ondernemers (eigenaren en gebruikers van
niet-woningen) in de gelegenheid te stellen de aanslagen OZB en rioolheffing
in oktober, november en december 2020 te betalen. Maar ook mensen met een
zelfstandig beroep en particulieren kunnen als gevolg van de crisis
betalingsproblemen hebben. Daarom geldt de regeling ook voor deze
belastingplichtigen voor de aanslagen OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en
hondenbelasting, mits zij geen gebruik maken van betaling via automatische
incasso.
Voor andere aanslagen gemeentelijke belastingen kunnen ondernemers en
particulieren verzoeken om een dergelijke regeling. Verschuiving van de
betalingstermijn van deze aanslagen vindt niet automatisch plaats. Tot na
december 2020 worden er geen dwanginvorderingsmaatregelen getroffen.
Verder wordt in navolging van het beleid van het Rijk het percentage
invorderingsrente (dat in rekening kan worden gebracht bij uitstel van betaling
of te late betaling) verlaagd van 4% naar 0,01%.

Besluit
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I. In navolging op het besluit van het college van 16 maart 2020, de
betaaltermijn van andere aanslagen gemeentelijke belastingen, (met
uitzondering van leges en toeristenbelasting) die dit jaar zijn of worden
opgelegd aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, en voor zover de
aanslagen nog niet zijn betaald, te verschuiven naar het laatste kwartaal 2020.
II Het percentage invorderingsrente (rente die in rekening wordt gebracht bij
uitstel van betaling of te late betaling) overeenkomstig het rijksbeleid tijdelijk
te verlagen van 4% naar 0,01%.
Conform.
7.6

Niet vaststellen bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 eo
De raad heeft in zijn vergadering van 21 april jl. bij stemming besloten het
ontwerpbestemmingsplan niet vrij te geven voor ter visielegging. Nu is het zo
dat het college de procedure voorbereid en de raad uiteindelijk het bevoegd
gezag is om te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Vanuit
een interne procesafspraak wordt de raad voor het ter visie leggen van een
ontwerpplan geconsulteerd en verzocht het plan vrij te geven voor ter
visielegging. Door het besluit om het bestemmingsplan niet vrij te geven heeft
de raad feitelijk de procedure stilgelegd. Dit besluit maakt het eigenlijk een
beetje lastig om door te gaan. Het voorstel is daarom om de raad voor te
stellen het besluit te formaliseren door het besluit voor te leggen om geen
bestemmingsplan vast te stellen. Hierdoor ontstaat er een voor beroep vatbaar
besluit.

Besluit
De raad voor te stellen om te besluiten het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg
14 e.o. niet vast te stellen.
Conform.
7.8

Principeverzoek uitbreiding Museum Engelandvaarders, Bosweg 15 te
Noordwijk
Het museum Engelandvaarders is een succes. Hierom is een principeverzoek
voorgelegd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een uitbreiding van het
museum in de vorm van een multifunctionele ruimte. Er zijn 3 varianten
voorgesteld. Variant A en B liggen ingegraven in het duin. Variant C voorziet in
een etage bovenop de bunker. De bunker is een gemeentelijk monument.

Besluit
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I.

Onder voorbehoud van de voorgestelde voorwaarden en adviezen

medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het museum
Engelandvaarders.
II.

De aanvrager te informeren over dit besluit door middel van bijgesloten

antwoordbrief waarin een aantal voorwaarden en/of adviezen wordt gegeven
voor aanpassing en verdere uitwerking van het plan.
Conform.
7.9

Voorjaarsnota 2020
De voorjaarsnota is het Planning en Control document om op basis van een
eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en
overige (financiële) invloeden te rapporteren. Hierbij is tevens geprobeerd een
inschatting te maken van de (financiële) effecten van de Coronacrisis. Vanaf dit
jaar zal er in de voorjaarsnota (en later dit jaar ook in de najaarsnota) naast de
budgetafwijkingen meer aandacht worden besteed aan de
beleidsontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020.

Besluit
I. Instemmen met het raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2020 met de
daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten en
de ramingen van de bijstelde budgetten verwerken in een begrotingswijzing
over 2020;
II. Voorleggen aan de raad om een resultaat van de mutaties, een negatief
resultaat ten laste te brengen het begrotingsresultaat 2020.
Conform met (redactionele) aanpassingen.
8

Hamerstukken

8.1

Beantwoording schriftelijke vragen CDA m.b.t. kwetsbare jongeren en
coronavirus
Op 24 april 2020 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld inzake het
coronavirus en kwetsbare jongeren. In dit advies aan B&W wordt een
beantwoording voorgesteld. Met name het Centrum voor
Jeugd en Gezin en het jeugd- en jongerenwerk hebben een belangrijke rol in
het bereiken en ondersteunen van kwetsbare jongeren. Dit is hun
kerndoelgroep die nu in tijden van het coronavirus op verschillende manieren
extra aandacht krijgt.

Besluit
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In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van
het CDA.
Conform.
8.2

Bestemmingsplan Westeinde naast 38
Op het perceel van het bedrijf aan Westeinde 38 in Noordwijkerhout, wil de
eigenaar een greenportwoning bouwen. Het betreft een woning op de plek
waar diverse gebouwen stonden en die door sloop de verrommeling van het
gebied tegengaat. Ook de aanwezige paardenpak zal vervangen worden door
een kleiner model. Planologische medewerking aan voorliggend initiatief wordt
overwogen omdat de impact van de bouw, mede door de sloop, op het
landschap beperkt is.

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Westeinde naast 38”
(NL.IMRO.0575.BPBGWesteindeN38-VO01).
II. Het voorontwerpbestemmingsplan "Westeinde naast 38” vrijgeven voor
inspraak en vooroverleg.
III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.
Conform.
8.3

Inkoop IT-riool in afwijking op inkoopbeleid
In verband met de lange levertijd en de vereiste beschikbaarheid van de
infiltratiebuizen voor de herinrichting van het Palaceplein koopt de gemeente
de buizen 1 op 1 bij fabrikant in. Dit in afwijking van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid.

Besluit
Conform.
8.4

ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2019 en Programmabegroting
2021
De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de
Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft de Jaarstukken 2019
en de Programmabegroting 2021, incl. de meerjarenraming 2022-2024
ingediend. Het DB biedt de gemeenteraad de jaarstukken 2019 ter kennisname
aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
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op de Begroting 2021. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren
een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2021.

Besluit
I. De Jaarstukken 2019 ISD Bollenstreek ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad;
II. De gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen met betrekking
tot de Programmabegroting 2021 incl. de meerjarenraming 2022-2024 ISD
Bollenstreek.
Conform.
8.5

Principeverzoek Zwarteweg 6A te Noordwijk: uitbreiden schuur ten behoeve
van wonen
Er wordt geen medewerking toegezegd aan het uitbreiden van een schuur om
daaraan een woonbestemming te geven.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het uitbreiden van de schuur ten
behoeve van wonen
II. De verzoeker van de beslissing in kennis te stellen
Conform.
8.6

Sociale kaart LEEF MEE!
Op 19 november 2019 heeft de raad de motie ‘een (online) sociale kaart voor
elke kern’ aangenomen. Het doel van een sociale kaart is om inwoners te
helpen zelf de weg naar de juiste ondersteuning of de oplossing van hun
probleem te zoeken. Een tweede doel is informele ondersteuners en
professionals in het sociaal domein te voorzien van informatie over de
voorzieningen in de gemeente. Met dit voorstel wordt het college geadviseerd
om een online en fysieke kaart te combineren door gebruik te maken van het
Magazine LEEF!

Besluit
I. De raad voor te stellen een sociale kaart vorm te geven volgens het concept
LEEF MEE voor een periode van 2,5 jaar (2020-2022).
II. De opdracht voor het ontwerp en het jaarlijkse onderhoud van de sociale
kaart te verlenen aan Buro Binnen, mits de raad het daarvoor benodigde
budget ter beschikking stelt.
III. De raad voor te stellen de benodigde dekking voor dit project ter
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beschikking te stellen uit de reserve Sociaal Domein.
Conform.
8.7

Uitvoering motie regenboogpaden
Naar aanleiding van de motie van LSN en D66 om verenigingen en instellingen
uit te nodigen om openbare (toegangs)paden te voorzien van
regenboogkleuren en daarmee als gemeente het goede voorbeeld te geven, is
er een initiatief ingediend door Brownies&downieS, Dorpsstraat 20 in
Noordwijkerhout. Gevraagd is om een regenboogpad vanaf de entree van de
onderneming naar het terras aan de kant van de Witte Kerk aan te brengen.

Besluit
I. Uitvoering motie LSN en D66 inzake regenboogpaden.
II. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief op de hoogte te brengen van
de uitvoering van een regenboogpad voor Brownies&downieS.
Conform.
8.8

Voorlopige Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden
In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijkse bestuur van
de gemeenschappelijke regeling voor 15 april in het jaar volgende op het jaar
waarop deze betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden van de
deelnemende gemeenten zendt.

Besluit
De raad in kennis stellen van de voorlopige jaarstukken 2019
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Conform.
8.9

Zienswijze RDOG2024, 1e begrotingswijziging RDOG HM 2020 en concept
programmabegroting RDOG HM 2021
Op 14 april heeft de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM) ter zienswijze een drietal stukken aangeboden aan de
gemeenteraad: RDOG2024, begrotingswijziging RDOG HM 2020, en de concept
programmabegroting RDOG HM 2021. Omdat deze onderwerpen in
elkaar overlopen en nauw met elkaar verbonden zijn, wordt in dit voorstel één
zienswijze voorgesteld.

Besluit
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I. De gemeenteraad te adviseren bijgaande zienswijze in te dienen op:
a. het programma RDOG2024;
b. de 1e begrotingswijziging RDOG HM 2020;
c. de concept programmabegroting RDOG HM 2021.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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