Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

18-06-2019

Tijd

9:00 - 11:45

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 en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld. Toevoegen bij te bezoeken bedrijven: TRS.
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
Niet besproken. Volgende week is er weer een actueel lijstje.

7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Gemeentelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is de Wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling gewijzigd. Het is verplicht om in de meldcode een
wegingskader te gebruiken. Voor de gemeente Noordwijk is de gemeentelijke
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangepast, zodat deze
hanteerbaar is voor de nieuwe gemeente Noordwijk. In deze nieuwe Meldcode
is tevens de verplichte wegingskader opgenomen.

Besluit
In te stemmen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Noordwijk

Conform.
8.2

Leefstijlen inwoners
De verschillende leefstijlen van Noordwijkse inwoners in beeld brengen om met
participatie en communicatie beter aan te kunnen sluiten bij hun leefwereld.

Besluit
I. Instemmen met het laten ontsluiten van de verschillende leefstijlen van de
Noordwijkse inwoners om gerichter en effectiever participatie en communicatie
vorm te geven.

II. Het bedrag (incl. de begeleidende workshop en strippenkaart van 10 uur) ten
laste brengen van de begrotingspost ‘nieuw beleid’.

Conform.
8.3

Snippergroen project Zonnekant

Besluit
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I. In te stemmen met bijgevoegde concept-collegebrief, waarin wordt
aangegeven dat uw college vasthoudt aan de eerder gecommuniceerde
mogelijkheden om het snippergroen aan de Zonnekant te regelen.

Conform.
8.4

Voortgangsrapportage project Snippergroen

Besluit
I. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage project Snippergroen
II. In te stemmen met de raadsinformatiebrief

Aangehouden.
8.5

Collegeagenda 2019-2022
De collegeagenda 2019-2022 is een korte, wendbare agenda voor Noordwijk
die bedoeld is als inhoudelijke basis voor het college om samen te werken met
onze partners: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke
instellingen, medewerkers en raadsleden.

Besluit
Het college bespreekt de concept-collegeagenda 2019-2022 die ambtelijk is
voorbereid op basis van coalitie-akkoord, gesprekken met collegeleden,
ingediende wensen van fracties en input uit de vier kernenavonden.

N.a.v. de technische behandeling van de kadernota op 17 juni jl. zal het college
de gebundelde lijst met tot dusver ingediende nieuwe wensen (met financieel
effect) ter kennisname sturen naar de raad om deze desgewenst te betrekken
bij de behandeling van de Kadernota.

Na behandeling van de kadernota in de raad op 25 juni, komt het college nog
diezelfde week bijeen voor een strategische bespreking om de conceptcollegeagenda als concept vast te stellen, waarbij de inbreng van de raad bij de
behandeling van de kadernota zal worden betrokken. Zo snel mogelijk daarna
(richtdatum vrijdag 28 juni) wordt de concept-college-agenda aangeboden aan
de gemeenteraad.
De raadsbehandeling hoeft niet op 16 juli plaats te vinden, maar kan ook na de
zomer. Echter, wel ruim voor de begroting, zodat ook die input in de begroting
meegenomen kan worden
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8.6

Jaarverantwoording kinderopvang 2018
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen.
Over de uitvoering hiervan wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de
gemeenteraad en de Inspectie van het onderwijs.

Besluit
1. De Jaarverantwoording kinderopvang 2018, gemeente Noordwijk vast te
stellen.
2. De Jaarverantwoording kinderopvang 2018, gemeente Noordwijk ter
kennisname aan de Raad van gemeente Noordwijk sturen.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Sociale veiligheid: project In veilige handen
Sporten en het beoefenen van kunst en cultuur kan alleen in een sociaal veilige
omgeving. De gemeente gaat verenigingen en stichtingen wijzen op hun
verantwoordelijkheid om voor iedereen een veilige sfeer te scheppen en hen
helpen
om te komen tot een sociaal veilige club.

Besluit
I. Verenigingen te faciliteren om binnen 3 jaar te komen tot een sociaal veilige
club zoals beschreven in het projectplan “In veilige handen”.
II. De benodigde financiële middelen voor 2019, 2020 en voor 2021 ter
beschikking te stellen uit de middelen voor nieuw beleid..
III. De raad te informeren over de hoofdlijnen van dit project met bijgaande
brief.

Conform.
9.2

beantwoording raadsvragen Groenlinks gewasbeschermingsmiddelen
landbouw
Op 8 mei 2019 heeft GroenLinks schriftelijke raadsvragen gesteld naar
aanleiding van het onderzoek van het RIVM naar de blootstelling van
gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. In dit advies aan B&W wordt een
beantwoording voorgesteld.
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Besluit
Instemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen van GroenLinks.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Diverse ontwikkelingen besproken:
- weth Ter Hark interessante sessie bijgewoond in Lisse met subregionale
collega's en ambtenaren over levendige binnensteden. Er komt vervolgsessie.
- weth Ter Hark met collega Hillegom gesproken over Duinpolderweg en
voorbereiding verkeersaspecten Grand Prix Zandvoort.
- weth Salman: met Leidse regio inkoop jeugd besproken.

College aanwezig bij raadsconferentie Holland Rijnland. Goede discussie over
wonen.
10.1

Raadsbrief over regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland

Besluit
I. Instemmen met de bijgevoegde brief aan de Raad over de regionale
bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland.

Conform, met redactionele aanpassing.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Concept agenda overleg RvC en college d.d. 20 juni 2019

Besluit
Besproken.
11.2

Verzoek aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Besluit
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Concept-brief met oproep aan VNG over continueren Koepel adviesraden
sociaal domein wordt met instemming van het college door wethouder Salman
verstuurd.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 6

