Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

26-04-2022

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

W.J.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R. ter Hark en F. Mencke

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.0

Terugkoppeling actielijst college
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.1.1

Overdracht beslissen op verzoeken WOO en WHO
Besluit:

Besproken
1.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Besproken
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d.19 april 2022
Besluit:

Vastgesteld

3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken
6

Raad

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
7

Hamerstukken

7.1

Beslissing op bezwaar Bernadettelaan 5 (kavel 901)
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke
woonvoorziening op de locatie Bernadettelaan is geweigerd. Hiertegen is een
bezwaarschrift ingediend. In heroverweging wordt voorgesteld de vergunning
te verlenen nu uw college op 21 december 2021 onder meer besloten heeft de
bouw van de permanente woning op het perceel planologisch mogelijk te
maken. Tevens is besloten de gemeenteraad voor te stellen te verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen het verlenen van medewerking aan de bouw van
een woning op het perceel Bernadettelaan 5 te Noordwijkerhout.
Besluit:

I. Het bezwaarschrift dat is binnengekomen op 29 november 2021, gericht
tegen uw besluit van 27 oktober 2021 tot het weigeren van de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening op
de locatie Bernadettelaan te Noordwijkerhout (kavel 901 project Sancta Maria),
ontvankelijk te verklaren.
II. Het besluit in heroverweging te vergunnen.
III. Bezwaarmaker(s) van het besluit in heroverweging in kennis stellen.
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IV. De uitvoering van beslispunt III te mandateren aan de directeur
Omgevingsdienst West-Holland.
V. Het besluit publiceren.
Conform
7.2

Herziene begroting 2022, begroting 2023 en jaarrekening GR KDB
De Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting
werk. De GR KDB geeft onder andere uitvoering aan een sociale
werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. De GR KDB vraagt de
gemeenteraad van Noordwijk haar zienswijze in te dienen op de herziene
begroting 2022 en de begroting 2023.
Besluit:

I. De gemeenteraad te adviseren bijgevoegde zienswijze in te dienen ten
aanzien van de begroting 2023 en herziene begroting 2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek.
II. De jaarrekening 2021 ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden.
Conform
7.3

Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Zuid-Holland
Noord
De provincie Zuid-Holland heeft ter consultatie het Programma van Eisen voor
de volgende Openbaar Vervoer concessie Zuid-Holland Noord gestuurd. De
gemeente Noordwijk krijgt hiermee de gelegenheid om via de regio Holland
Rijnland te reageren op het ontwerp Programma van Eisen. Ter voorbereiding
van de gemeentelijke input organiseert de provincie een Gebiedsconferentie
voor alle Raadsleden.
Besluit:

I. Instemmen met de reactiebrief aan Holland Rijnland over het ontwerp
Programma van Eisen ten behoeve van de openbaar vervoer concessie ZuidHolland Noord.
II. De Raad via de brief van Holland Rijnland informeren over de
gebiedsconferentie voor raadsleden in de 1e helft van mei 2022.
Conform
7.4

Zienswijze programmabegroting Hecht 2023
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Op 20 april 2022 heeft Hecht (voorheen de RDOG HM) ter zienswijze haar
concept programmabegroting 2023 aangeboden. Bij de gemeenschappelijke
regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid
ondergebracht, waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en het
voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling (in het Zorg- en
Veiligheidshuis). In dit advies wordt een zienswijze op deze begroting
voorgesteld.
Besluit:

I. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde zienswijze in te dienen op de
concept programmabegroting Hecht 2023.
Conform
8.1

Moties
Besluit:

Besproken
8.2

Toezeggingen
Besluit:

Besproken
9

Sluiting
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