Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-09-2021

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, Rotonde

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

Mw. W.J.A. Verkleij, J.P. van den Berg, R. ter Hark, D.T.C. Salman, T.C.W.M.
Alkemade, R. van Zijl en E. Voorham

Afwezig

1

F.G. Mencke

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken.
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Gewijzigd vastgesteld.

1.3

Bespreking gevolgen Corona
Besluit:

Besproken.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 14 september 2021
Besluit:

Vastgesteld.
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken.

4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken.
8, 9 en 10 oktober 2021 neemt wethouder Salman de burgemeester waar.
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken.
6

Raad

Besluit:

Besproken.
6.1.1

Agenda Commissie Ruimte 21 september 2021
Besluit:

Besproken.
6.1.2

Agenderingsvoorstel Commissie Ruimte inzake Transitievisie Warmte
Besluit:

Besproken.

7

Bespreekstukken

7.1

BIZ (bedrijveninvesteringszone) bedrijventerrein Gravendam te gemeente
Noordwijk
Het bestuur van de BIZ vereniging Gravendam heeft in de afgelopen maanden
de wens uitgesproken om voor het bedrijventerrein Gravendam te gemeente
Noordwijk een zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen.
Overleg tussen het bestuur en de gemeente heeft geleid tot een nieuw BIZ-plan
voor de periode 2022-2026. De huidige BIZ Gravendam loopt eind 2021 af
waardoor er een nieuw besluit nodig is van de gemeenteraad voor de periode
2022-2026.
Besluit:
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I. De gemeenteraad voor te stellen een bedrijveninvesteringszone(BIZ) voor het
bedrijventerrein Gravendam te gemeente Noordwijk in te stellen onder
voorwaarde dat uit de te houden draagvlakmeting blijkt, dat er conform de Wet
op de Bedrijveninvesteringszones voldoende steun is bij de gebruikers.
II. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone
bedrijventerrein Gravendam vast te stellen.
III. De gemeenteraad voor te stellen de opbrengst van de BIZ-heffing jaarlijks
en zonder aftrek van de perceptiekosten als subsidie beschikbaar te stellen aan
de BIZ vereniging Gravendam.
Conform.

7.2

Raadsbrief Ontwikkelingen Omroep BO
Recent is besloten om het plan voor de federatieve samenwerking tussen
Omroep BO en RTV Katwijk definitief te annuleren en beide omroepen
zelfstandig verder te laten gaan. Hiertoe is besloten op verzoek van beide
omroepbesturen. Omroep BO blijft daarmee de lokale omroep voor Hillegom,
Lisse, Noordwijk en Teylingen. De gemeenteraad wordt hier door middel van
een raadsbrief over geïnformeerd.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgesloten raadsbrief inzake de ontwikkelingen bij
Omroep BO.
Conform.
8

Hamerstukken

8.1

Aanwijzen ambtenaren burgerlijke stand (Sibrijns, Chanani)
Mevrouw W. Sibrijns en mevrouw N. Chanani zijn aangewezen als ambtenaar
burgerlijke stand van de gemeente Noordwijk. De aanwijzing geldt voor de
periode dat zij in dienst zijn van de gemeente Noordwijk.
Besluit:

1. W. Sibrijns aan te wijzen als ambtenaar burgerlijke stand voor de
periode dat zij in dienst is van de gemeente Noordwijk.
2. N. Chanani aan te wijzen als ambtenaar burgerlijke stand voor de
periode dat zij in dienst is van de gemeente Noordwijk.
Conform.
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8.2

Beleidsregel inzake de aanwijzing tot babs gemeente Noordwijk 2021
De beleidsregel aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
(babs) voor één dag gemeente Noordwijk 2020 is vastgesteld. Deze
beleidsregel regelt het op verzoek van het bruidspaar aanwijzen van
trouwambtenaren voor een specifiek huwelijk.
Besluit:

1. de beleidsregel inzake de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand 2021 vast te stellen.
Conform.

8.3

Conceptrapport onderzoek bescherming persoonsgegevens
De rekenkamer van de gemeente Noordwijk is in december 2019 gestart met
een onderzoek naar Privacy binnen de gemeente Noordwijk. De bevindingen
met conclusies en aanbevelingen zijn weergegeven in een conceptrapportage.
Deze rapportage wordt voorgelegd aan het college voor een bestuurlijke
reactie.
Besluit:

I. Kennis te nemen van het conceptrapport onderzoek bescherming
persoonsgegevens.
II. In te stemmen met de conclusie en aanbevelingen uit het rapport.
Conform.
8.4

Gedeeltelijke transformatie Nieuwe Zeeweg 27 – 27A te Noordwijk naar
kinderdagopvang en dagbesteding ouderen
Er is een verzoek ingediend om medewerking aan een transformatie van de
begane grond van het pand Nieuwe Zeeweg 27 – 27A te Noordwijk naar een
kinderdagopvang en een dagbesteding voor ouderen. Tevens zal een deel van
het complex de oorspronkelijke horecafunctie behouden. Het college heeft ten
aanzien van deze transformatie een positieve grondhouding en zegt
daaraan medewerking toe.
Besluit:

I. ten aanzien van de transformatie een positieve grondhouding in te nemen en
daaraan medewerking toe te zeggen;
II. de initiatiefnemer schriftelijk van beslispunt I. in kennis te stellen.
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Conform.
8.5

Schriftelijke vervolgvragen in gevolge van art 39 RvO PvdA verdwenen kleuren
in de kaart Jan Kroonsplein
Middels de brief gedateerd 27 augustus 2021 heeft de fractie van de PvdA
schriftelijke vervolgvragen gesteld ex artikel 39 Reglement van Orde. Het
betreft vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van de
schriftelijke vragen d.d. 24 juni 2021. Met als onderwerp verdwenen kleuren in
de kaart. Het college beantwoordt deze vragen.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met bijgaande concept beantwoording schriftelijke vragen
van de PvdA met betrekking tot het Jan Kroonsplein.
Conform.
8.6

Subsidie beschermd gemeentelijk monument Zilkerduinweg 362 De Zilk
De eigenaar van het gemeentelijke monument aan de Zilkerduinweg 362 heeft
recht op een subsidiebedrag ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden
aan het pand. Dit bedrag is hoger dan €5000,- en wordt daarom ter
vaststelling aan het college voorgelegd.
Besluit:

De subsidie ter hoogte van €7500,- voor het gemeentelijk monument
Zilkerduinweg 362 ter beschikking te stellen.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken.
9.1

Termijnagenda
Besluit:

Besproken.
9.2

Moties
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Besluit:

Besproken.
9.3

Toezeggingen
Besluit:

Besproken.
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
10.1

DB ISD Bollenstreek 23 september 2021
Besluit:

Besproken.
10.2

PHO Maatschappij en Jeugd 22 september 2021
Besluit:

Besproken.
10.3

Annotatie PHO BEstuur en Middelen Holland Rijnland
Besluit:

Besproken.
10.4

Annotaties PHO Economie en Leefomgeving 22 september 2021
Besluit:

Besproken.
11

Sluiting
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