Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

28-05-2019

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 en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
N.a.v. : het voorstel inzake Villa Sonnevanck is na overleg met initiatiefnemer
ingetrokken.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
Het college geeft de Burgemeester het volmacht de gemeente Noordwijk te
vertegenwoordigen op de ALV van Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5
juni 2019.
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.
7.1

Nabespreking motie en toezeggingen raad 21 mei 2019
Meest recente lijst nog niet ontvangen van de Griffie.

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

principeverzoek van Panhuysstraat 76
Een principeverzoek met een schetsplan is ingediend voor het maken van een
bijgebouw van 80 – 85 m2 als gastenverblijf en Bed & Breakfast in de tuin bij
de woning. Het bestemmingsplan staat deze functie niet toe. Vergunningsvrij is
een bijgebouw te realiseren, maar niet met het hele bijgebouw als
gastenverblijf of Bed & Breakfast.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het vestigen van een gastenverblijf of
B&B in de tuin bij de van Panhuysstraat 76
II. De aanvrager te informeren met bijgevoegde antwoordbrief waarin staat wat
wel mogelijk is.

Conform.
8.3

Beantwoording schriftelijke vragen art 39 RvO inzake centrum Noordwijkerhout

Besluit
In te stemmen met de Collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp centrum Noordwijkerhout.
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Conform, met redactionele aanpassingen.
8.4

Aanvraag vvgb bugalow Sollasi
Aanvrager is reeds in het bezit van een andere recreatiewoning op hetzelfde
bungalowpark. Bij een controle door de Toezichthouder Bouw, is geconstateerd
dat de betreffende bungalow wordt gebruikt voor de huisvesting van
arbeidsmigranten die een arbeidsrelatie onderhouden met aanvrager. Hierdoor
bestaat het vermoeden dat de recreatiewoning niet voor recreatieve doeleinden
wordt aangeschaft.

Besluit
Geen toestemming te verlenen voor de aankoop van de betreffende
vakantiewoning op bungalowpark Sollasi.

Conform.
8.5

aanleg riolering Parallelweg Noordwijkerhout
Op 4 april 2019 is het bestek 2018-016-001 "Vervanging riolering
Parallelweg" aanbesteed. BV Aannemingsbedrijf Sporto te Noordwijkerhout de
laagste inschrijver conform het bestek. De inschrijving is gecontroleerd en
akkoord bevonden. Na beschikbaarstelling van het krediet door de
gemeenteraad BV Aannemingsbedrijf Sporto opdracht te geven de
werkzaamheden voor het bestek uit te voeren.

Besluit
I. de gemeenteraad te verzoeken een investeringskrediet in 2019 beschikbaar
te stellen voor het uitvoeren van het bestek 2018-016-001 "Vervanging
riolering Parallelweg", wat is opgenomen in het investeringsplan 2019.
II. BV Aannemingsbedrijf Sporto te Noordwijkerhout na beschikbaarstelling van
het krediet opdracht te geven de werkzaamheden voor dit bestek uit te voeren.

Conform, met redactionele aanpassingen in de raadsvoorstel.
8.6

Reconstructie Boerenburg fase 5

Besluit
I. De gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met de vervanging van de
riolering en verharding van Boerenburg fase 5.
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II. De gemeenteraad te verzoeken hiervoor een investeringskrediet ter
beschikking te stellen in 2019 dat is opgenomen in het investeringsplan 2019
en waarvan de jaarlijkse kapitaallasten zijn verwerkt in de
meerjarenraming 2020-2022 van de begroting 2019 onder het product P184
Riolering en P260 Verhardingen.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Anterieure overeenkomst Westeinde 82
B&W advies is openbaar, bijlage anterieure overeenkomst
(planschadeovereenkomst) is niet openbaar.

Besluit
I. Instemmen met de anterieure overeenkomst

Conform.
9.1

Noordwijk Hartveilig AED
Met het 100-dagen project Noordwijk Hart Veilig is gerealiseerd dat in heel
Noordwijk binnen een straal van 500 meter een AED beschikbaar is. Op 10
april jongsleden is een AED- dekkingskaart gepresenteerd, waarop is
aangegeven waar AED’s in Noordwijk beschikbaar zijn. De komende maanden
worden alle daarop aangegeven AED’s geïnstalleerd.

Besluit
I. Eenmalig een budget beschikbaar stellen voor de aanschaf van 8 AED’s en 13
buitenkasten, ten behoeve van het project Noordwijk Hart Veilig (een project
uit het 100 dagen-programma)
II. De kapitaallasten te dekken binnen het kapitaallastenniveau in de begroting.

Conform.

9.2

Benoeming 1e loco-gemeentesecretaris
Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris is het noodzakelijk dat er een locogemeentesecretaris aanwezig is. De heer R. van Zijl wordt met ingang van 28
mei 2019 hiervoor benoemd.

Pagina 4

Besluit
De heer Robert van Zijl (Directeur) met ingang van 28 mei 2019 te benoemen
tot 1e loco-gemeentesecretaris.

Conform.
9.3

Gunning 3e renovatiefase SJC
Project SJC bestaat uit 3 fasen.

De eerste fase is een vooral een civiele fase. Deze is inmiddels is opgeleverd.

De tweede fase is bouwkundig van aard en wordt momenteel in
onderhandeling aanbesteed.

De 3e fase is civiel van aard. Deze fase is meervoudig onderhands aanbesteed
waarbij wordt gegund op laagste prijs. Voorgesteld wordt de opdracht voor
uitvoering van deze fase te gunnen aan Antea Realisatie B.V., aangezien deze
aannemer de laagste prijs heeft geoffreerd.

Besluit
I. De opdracht voor de uitvoering van de 3e renovatiefase van het gemeentelijk
sportpark aan de Lageweg te gunnen aan Antea Realisatie B.V. te Oosterhout;
II. De aanneemsom van de 3e renovatiefase exclusief btw te dekken uit het
door de raad beschikbaar gestelde bouwkrediet.

Conform.

9.4

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2
In de periode van 12 april tot en met 21 mei 2019 het ontwerp
beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2 voor inspraak ter inzage gelegen.
Hierop zijn geen reacties ontvangen. Dit is een aanvulling op het
Beeldkwaliteitsplan deel 1, dat in 2017 is vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan
geeft de ontwikkelaar richtlijnen voor de ontwerpen van de woningen en de
inrichting van het openbaar gebied.

Besluit
I. In te stemmen met het ongewijzigde Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2.
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II. De gemeenteraad verzoeken het Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2 als
onderdeel van de Welstandsnota gewijzigd vast te stellen.

Conform.
9.5

woonschepenverordening
De ligplaatsenverordening uit 1999 is geactualiseerd, zodat de regeling voor
ligplaatsen van woonboten aan de Leidsevaart in de kern Noordwijkerhout op
dezelfde wijze is geregeld. Op termijn worden de regels opgenomen in de
bestemmingsplannen Buitengebied 2015 en Bedrijventerrein Gravendam 2013.

Besluit
Aan de Raad voorstellen de verordening woonschepen 2019 vast te stellen.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Collegeleden koppelen terug uit portefeuillehoudersoverleggen tijdens de
regiodag Holland Rijnland. Uitgebreid is regionaal stilgestaan bij de
arbeidsmigrantenproblematiek. HR kan van betekenis zijn door vraag naar
bedden inzichtelijk te maken. En een lobby te coördineren met betrekking tot
wet- en regelgeving die in de weg staat bij het voldoen aan de vraag. Iedere
gemeente is zelf verantwoordelijk om draagvlak onder inwoners te verkrijgen
voor huisvesting van arbeidsmigranten in de eigen gemeente. Het helpt wel als
dit regiobreed als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.
Weth. Ter Hark is geïnstalleerd als ambassadeur "Maak een punt van nul". Deze
week gaat er een mail naar alle sportverenigingen om ze te wijzen op
beschikbare campagnemiddelen.

GOM gaat raden, waaronder de Noordwijkse, bezoeken om ontstaan,
doelstellingen en werkwijze van de GOM toe te lichten.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken
11.1

Marktconforme huurprijzen strand
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11.2

Openingswedstrijd SJC 4 tegen 4 toernooi

12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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