Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

15-10-2019

Tijd

9:00 - 13:00

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.
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

Begroting 2020
Hierbij bieden wij de definitieve begroting 2020 met de meerjarenraming 2021
- 2023 aan.

Besluit
I. De raad voorstellen in te stemmen met de aangepaste programmastructuur
in de begroting 2020;
II. De raad voor te stellen de programmabegroting 2020 vast te stellen;
III. De raad voor te stellen het in de begroting opgenomen investeringsplan
vast te stellen;
IV. De raad voor te stellen de investeringsbedragen in jaarschijf 2020 conform
het in de begroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met
uitzondering van de met een * gemerkte bedragen.

Conform met aanpassingen.

8.2

Erfgoedverordening Noordwijk 2019 en Subsidieverordening beschermde
gemeentelijke monumenten 2019
Na de fusie tussen de gemeente Noordwijkerhout en de oude gemeente
Noordwijk zijn er in totaal 4 verordeningen van kracht:
- twee verordeningen van kracht ten behoeve van (het aanwijzen van)
gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden of zaken; en
- twee verordeningen op het gebied van verlenen van subsidie aan eigenaren
van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
De nieuwe verordeningen zorgen ervoor dat het beleid op het gebied van het
cultureel erfgoed tussen beide gemeenten wordt gelijkgetrokken en dat er een
gelijkwaardige subsidieregeling geldt.
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Besluit
I. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten behoeve van harmonisering
van de Erfgoedverordening;
II. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten behoeve van de
harmonisering van de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke
monumenten;
III. De Erfgoedverordening Noordwijk 2019 en de subsidieverordening
beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2019 ter besluitvorming
voor leggen aan de gemeenteraad

Erfgoedverordening: conform met aanpassing.
Subsidieverordening: aangehouden.
8.3

Grondprijzenbrief 2019-2020
Het college van burgemeester en wethouders is, overeenkomstig artikel 160,
lid e van de Gemeentewet, bevoegd gronden uit te geven. De grondprijzenbrief
is een openbaar document en is tevens het kader waarbinnen het college de
bevoegdheid kan uitoefenen. Het team Onroerende Zaken is binnen de
gemeente Noordwijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de
grondprijzenbrief en voor de advisering over het bepalen van de grondprijzen.
De grondprijzenbrief is voor dit team kaderstellend voor de wijze waarop over
de prijzen wordt geadviseerd aan het college.

Besluit
I. Instemmen met de Grondprijzenbrief 2019-2020

Conform met redactionele aanpassing.
8.4

Gunning gymnastiekvervoer Brede School Boechorst
In verband met de renovatie van het sportpark aan de Lageweg is de sportzaal
van SJC gesloopt. Sindsdien maken de leerlingen van de Brede School
Boechorst gebruik van alternatieve gymlocaties. De leerlingen worden met de
bus gehaald en gebracht. In het voorjaar van 2019 is besloten dit vervoer
meervoudig onderhands aan te besteden. Aan drie lokale vervoerders is
gevraagd een offerte in te dienen. Het college van B en W gunt de opdracht
voor dit vervoer aan Koninklijke Beuk B.V., aangezien deze vervoerder de
laagste prijs heeft geoffreerd.

Besluit
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1. Het gymnastiekvervoer van de Brede School Boechorst te gunnen aan
Koninklijke Beuk B.V.

Conform.
8.5

Uitoefening regresrecht
De voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft als één van de weinige
gemeenten in Nederland het convenant met het Verbond van Verzekeraars om
het regresrecht af te kopen niet ondertekend. Via het regresrecht (Wmo 2015,
art. 2.4.3) kan de gemeente de kosten van een voorziening verhalen op een
derde indien die aansprakelijk is voor het ongeval dat tot de beperkingen heeft
geleid. Er speelt momenteel voor het eerst een casus waar het regresrecht
uitgeoefend kan worden. Vanwege de onbekendheid bij de gemeente
Noordwijk met het uitoefenen van het regresrecht wordt het college gevraagd
om advocatenkantoor Berntsen Mulder in te zetten om namens de gemeente
Noordwijk het regresrecht uit te oefenen in de eerste casus waar het
regresrecht toegepast kan worden. Daarnaast wordt het college voorgesteld
om aan de hand van deze casus te bepalen waar uitoefening van het
regresrecht structureel belegd wordt.

Besluit
I. Te besluiten om advocatenkantoor Berntsen Mulder in te zetten om namens
de gemeente Noordwijk het regresrecht uit te oefenen in de eerste casus waar
het regresrecht toegepast kan worden.
II. Te besluiten om aan de hand van de eerste casus waar het regresrecht
toegepast kan worden bepalen waar uitoefening van het regresrecht structureel
belegd wordt.

Conform.

8.6

Zienswijze concept beleidskader OV Concessie Zuid-Holland Noord
In december 2022 eindigt de openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord
(ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland
en Midden-Holland. Het 'Concept Beleidskader aanbesteding openbaar vervoer
concessie Zuid-Holland Noord' staat open ter consultatie. Voorgesteld wordt
om op het concept beleidskader een zienswijze in te dienen.

Besluit
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Instemmen en versturen zienswijze concept-beleidskader aanbesteding OV
Concessie Zuid-Holland Noord.

Conform met aanpassing.
9

Hamerstukken

9.1

Erfafscheiding Abeelenpark 28

Besluit
Medewerking verlenen aan het plaatsen van een erfafscheiding op de
perceelsgrens aan het openbaar toegankelijk gebied.

Conform.
9.2

Harmonisering mantelzorgondersteuning
In het voorjaar van 2019 is een evaluatie uitgevoerd van de
mantelzorgondersteuning. Daarbij is gekeken naar 3 onderdelen: de regeling
ter waardering van mantelzorgers, de regeling ter verlichting
van de zorg van mantelzorgers (Zorgpauze) en de algemene ondersteuning die
vanuit het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en Welzijn Noordwijk wordt
geboden. Met dit voorstel wordt aan de conclusies van die evaluatie gevolg
gegeven. Dit gebeurt door de 4 oude regelingen in te trekken en
te vervangen door 2 nieuwe regelingen en door aan te sturen op hechtere
samenwerking in de uitvoering. Hiermee geeft het college invulling aan de
ambitie om mantelzorgers actief te ondersteunen zoals opgenomen in het
coalitieakkoord.

Besluit
I. Het vaststellen van de regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020;
II. Het vaststellen van de regeling Zorgpauze Noordwijk 2020;
III. De raad voor te stellen een aanvullend budget ter beschikking te stellen
voor het jaar 2020 uit de reserve sociaal domein en dit aanvullende budget in
de begroting van 2021 structureel op te nemen.
IV. Indien de raad met dit aanvullende budget instemt, het budgetplafond voor
de Zorgpauze regeling vast te stellen.
V. Het versterken van de samenwerking op uitvoeringsniveau van de
ondersteuning van mantelzorgers.

Conform.
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9.3

Verordeningen duurzaamheidsleningen en -subsidies Noordwijk 2020
Dit voorstel betreft de uitvoering van één van de programmaonderdelen uit het
“Duurzaamheidsprogramma 2019 met doorkijk naar 2020 en 2021”. Met het
harmoniseren en verlengen van de looptijd van deze regelingen wil de
gemeente het isoleren van gebouwen en het opwekken van duurzame energie
stimuleren.

Besluit
I. De raad voor te stellen:

a. De Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020 vast te stelen voor
de periode van 1-1-2020 tot 30-6-2021.
b. De Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020 vast te stelen.
c. De Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Doelgroepen Noordwijk
2020 vast te stellen.
d. Voor de uitvoering van de regelingen genoemd onder I.a, I.b en I.c een
bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

Conform.

9.4

Nieuwjaarsreceptie 2020 e.v.
De traditie van het college van burgemeester en wethouders voortzetten om
onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe jaar in te luiden met de
inwoners en het bedrijfsleven van de gemeente Noordwijk.

Besluit
I. de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders voor
de inwoners en het bedrijfsleven van Noordwijk voortaan jaarlijks te laten
plaats vinden in de eerste helft van de maand januari:
II. de tijden van de nieuwjaarsreceptie te bepalen van 19.30 tot 21.30 uur;
III. hiervoor jaarlijks een locatie aan te wijzen waarbij er gerouleerd wordt qua
locatie in de gemeente;
IV. voor het jaar 2020 de nieuwjaarsreceptie te houden op woensdag 8 januari;
V. voor het jaar 2020 te kiezen voor de locatie de Duinpan.

Conform.
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9.6

Collegevoorstel autovrij centrum NWH
Voorgesteld besluit:

I. Een autoluw kernwinkelgebied in Noordwijkerhout in te stellen met
bijkomende maatregelen en werkzaamheden.
II. Een bedrag beschikbaar te stellen, voor de entrees ten laste van de
algemene reserve en een bedrag voor het uitvoeren van aanbevelingen uit het
parkeeronderzoek ten laste van de parkeerreserve.

Kern van het voorstel

Instellen van een autoluw kernwinkelgebied als onderdeel van de Centrumvisie
Noordwijkerhout, waarmee wordt beoogd een veiliger en aantrekkelijker
winkelgebied voor voetgangers te realiseren. Voor het realiseren hiervan
moeten verkeersbesluiten worden genomen en werkzaamheden worden
uitgevoerd.

Aanleiding

De toenmalige gemeente Noordwijkerhout heeft op 15 december 2016 de
‘Centrumvisie Noordwijkerhout 2016 – 2025’ vastgesteld. In deze visie is een
analyse van het kernwinkelgebied gemaakt. Deze analyse had o.a. als resultaat
dat verbeteringen het kernwinkelgebied weer attractief en waardevol zouden
(kunnen) maken voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Om dit doel te bereiken zijn in de centrumvisie projecten (middelen) benoemd,
waarvan het autoluw zijn van de straten in het kernwinkelgebied, na de
geldende laad- en lostijden, er een is. Voordat (eventueel) tot het
daadwerkelijk (in welke vorm dan ook) autoluw maken van het centrum wordt
gekozen, is vanaf 18 juni tot en met 18 december 2018 een proef gehouden:
op maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur is het gebied niet
toegankelijk geweest voor autoverkeer. Ook ‘laden & lossen’ was in deze uren
niet toegestaan. In de periode van de proef zijn verkeerstellingen (vóór en
tijdens de proef) en een belevingsonderzoek (0- en 1-meting) gehouden om
effecten en invloeden in kaart te brengen. Ook is een parkeeronderzoek
uitgevoerd en zijn ondernemers bevraagd over hun ervaringen met en visie op
de proef. Op 2 juli 2019 is tijdens een Ronde Tafel Gesprek de raad
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Tevens zijn tijdens een
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inloopavond in 2019 de resultaten gepresenteerd en hebben belangstellenden
reacties kunnen geven en vragen kunnen stellen.

Besluit
Het besluit is genomen in de vergadering van 08-10-2019.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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