Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

28-04-2020

Tijd

9:00 - 10:15

Locatie

Videovergadering i.v.m. coronacrisis

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, C. Hof, D.T.C. Salman en E. Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voozitter opent de vergadering
1.1

Vastellen van de agenda

Besluit
Vastgesteld.
1.2

Rondvraag

Besluit
Besproken.
1.2.1

Reactie brief NWS inzake intrekking aanbod Vinkeveld Zuid

Besluit
Het college besluit akkoord te gaan met het versturen van de brief aan de NWS
over intrekking aanbod Vinkeveld Zuid.
Conform.
1.2.2

Brief aan Rijnland stoppen aanbesteding Parallel Boulevard

Besluit
Het college besluit akkoord te gaan met het versturen van de brief aan
Hoogheemraadschap Rijnland over het niet doorzetten van de in oktober 2019

stilgelegde aanbesteding Parallel Boulevard.
Conform.
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.
7.1

Voorbespreking Raad, RTG’s en presentaties

Besluit
Besproken.
7.2

Nabespreking Raad, RTG’s en presentaties
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Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Beantwoording art 39 achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en De
Zilk
De raadsfractie van NZLokaal stelde het college vier vragen over achterstallig
groenonderhoud Noordwijkerhout en De Zilk en overhangend groen. Het
college antwoordt dat het groenrenovatieplan reeds gestart is, en dat er op
overhangend groen gecontroleerd wordt.

Besluit
Conform met aanpassing.
8.2

Beantwoording vragen raadslid PUUR
DE raadsfractie van PUUR heeft een aantal vragen aan het college van B&W
gesteld inzake de kickstart van de Noordwijkse economie en samenleving. In
de bijlage van dit collegeadvies wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Besluit
I. In te stemmen met de beantwoording zoals omschreven is in de bijlage, als
reactie op de vragen van raadslid PUUR.
Conform met aanpassing.
8.3

Onderzoek naar alternatieve locaties beoogde fusieschool WakersduinZeehonk
Op grond van het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan
onderwijs onderzoekt het college van B&W of een fusieschool van de Zeehonk
en de Wakersduin in bouwkundige zin kan worden gerealiseerd op de huidige
locatie van de Wakersduin. Op verzoek van het schoolbestuur van de Zeehonk
en de Wakersduin én de medezeggenschapsraad van de Zeehonk heeft het
college van B&W ook een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve locaties voor
de beoogde fusieschool Wakersduin-Zeehonk. Uit dit onderzoek blijkt dat in de
kern Noordwijk Zee in ruimtelijke zin twee scenario’s voor de huisvesting van
een fusieschool mogelijk zijn: dat is een fusieschool bestaande uit twee
dependances op de bestaande locaties van de Zeehonk en de Wakersduin. Het
alternatief is een fusieschool op de huidige locatie van de Wakersduin, waarbij
de Zeehonk wordt gesloten. Andere nabije locaties bieden niet genoeg ruimte
Pagina 3

voor een fusieschool. Het college heeft de raad en andere betrokkenen in
kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. De
medezeggenschapraad van de Zeehonk en het schoolbestuur werken thans een
fusie-effectrapportage uit waarin de resultaten van onderzoek naar
alternatieve locaties kunnen worden meegenomen. Op grond hiervan wordt
een besluit genomen over de definitieve locatie van de voorgenomen
fusieschool.

Besluit
1. De raad door middel van bijgaande conceptbrief te informeren over de
resultaten van het onderzoek naar alternatieve locaties voor de voorgenomen
fusieschool Wakersduin-Zeehonk.
Conform.
8.4

Schriftelijke vragen van PUUR inzake forse daling bouwvergunningen 2019
t.o.v. 2018
De fractie van PUUR wenst te worden geïnformeerd over aantallen verleende
omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen in de jaarschijven 2018 en
2019. Er is inderdaad sprake van een dalend aantal in 2019 (circa 10%).

Besluit
1. raad mededeling doen van de antwoorden op de schriftelijke vragen ex
art. 39 Reglement van Orde van de fractie van PUUR van 24 februari en
van 2 april 2020 over daling aantallen verleende bouwvergunningen in
2019 t.o.v. 2018.
Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Awb, beslissing op bezwaar tegen weigeren subsidie voor
duurzaamheidsmaatregelen aan woning Van Struykstraat 21 (Noordwijk)
De te subsidiëren maatregelen blijken reeds vóór de aanvraag om subsidie te
zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet het verzoek om subsidie niet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. Bijgevolg is de gevraagde subsidie terecht geweigerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 10 december 2019 tegen het besluit van 22
november 2019 waarbij is geweigerd subsidie te verlenen voor het
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uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan de woning
Van Struykstraat 28 te Noordwijk, overeenkomstig het advies van de
Regionale Commissie Bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift conform het advies van de Regionale Commissie
Bezwaarschriften kennelijk ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit van 22 november 2019 in stand te laten;
3. Bezwaarmaakster op de hoogte te brengen van deze beslissing op
bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.
Conform.
9.2

Aanvraag decentralisatie uitkering integrale lokale kerkenvisie
Het college wordt geadviseerd een kerkenvisie op het grondgebied van de
gemeente Noordwijk op te stellen. Met dit besluit kan hiervoor een
tegemoetkoming in de vorm van een decentralisatie uitkering worden
ontvangen van het Rijk.

Besluit
I. Voornemen om een Kerkenvisie op te stellen;
II. Door middel van het bijbehorende aanvraagformulier de hiervoor
beschikbare decentralisatie uitkering aan te vragen bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed;
III. In te stemmen om, bij toekenning van het bedrag in de decentrale uitkering,
dit via de najaarsnota aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
Conform.
9.3

Aanwijzing diverse ambtenaren burgerlijke stand i.v.m. wetswijziging
In 2019 zijn diverse ambtenaren burgerlijke stand benoemd. In verband met
een wetswijziging dient de benoeming aangepast te worden naar een
aanwijzing. Dit besluit regelt de aanwijzing van deze ambtenaren.

Besluit
I. Alle in 2019 benoemde ambtenaren burgerlijke stand aanwijzen als
ambtenaar burgerlijke stand voor de duur van hun dienstverband bij de
gemeente Noordwijk.
Conform.
9.4

Aanwijzing diverse Babsen i.v.m. wetswijziging
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In 2019 zijn diverse buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand benoemd. In
verband met een wetswijziging dient de benoeming aangepast te worden naar
een aanwijzing. Dit besluit regelt de aanwijzing van deze ambtenaren.

Besluit
I. Alle in 2019 benoemde vaste buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
die jonger zijn dan 65 jaar aanwijzen als babs voor onbepaalde tijd.
II. Alle in 2019 benoemde vaste buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
die ouder zijn dan 65 jaar aanwijzen als babs tot en met 31 december 2023.
III. De heer J. Rijpstra aanwijzen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
tot en met 31 december 2023
Conform.
9.5

Awb, beslissing op bezwaar tegen weigeren subsidie voor
duurzaamheidsmaatregelen aan woning Hofzichtlaan 3 (Noordwijkerhout)
De te subsidiëren maatregelen blijken reeds vóór de aanvraag om subsidie te
zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet het verzoek om subsidie niet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. Bijgevolg is de gevraagde subsidie terecht geweigerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 12 november 2019 tegen het besluit van 1
november 2019 waarbij is geweigerd subsidie te verlenen voor het
uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan de woning Hofzichtlaan
3 te Noordwijkerhout, overeenkomstig het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift conform het advies van de Regionale Commissie
Bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 1
november 2019 in stand te laten;
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op
bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.
Conform.
9.6

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen art. 39 Reglement van Orde over
geen afschrift ontvangen van collegebrieven aan inwoners
De fractie van PUUR heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld ex. artikel 39 van
het Reglement van Orde, over het niet ontvangen van afschriften aan de raad
van collegebrieven aan inwoners. Het gaat om brieven die aan de
gemeenteraad gericht zijn en op verzoek van de raad door het college worden
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afgedaan. In de vervolgvragen wordt van een aantal brieven gevraagd wanneer
de afschriften te verwachten zijn.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van schriftelijke
vervolgvragen over afschriften aan de raad van collegebrieven aan inwoners
Conform.
9.7

Beantwoording schriftelijke vragen PUUR over omgevingswet
De berichtgeving voer de Omgevingswet gaat over alle aspecten waar de
organisatie mee te maken krijgt. Digitalisering is een onderdeel daarvan.
Gevraagd wordt of de berichtgeving over de digitalisering steeds juist is
geweest. De beantwoording gaat in op de stand van zaken nu en in de
afgelopen periode

Besluit
De raad mededeling doen van de antwoorden op de schriftelijke vragen ex art.
39 Reglement van Orde van de fractie van PUUR van 15 april 2020 naar
aanleiding van de raadsbrief over de implementatie van de Omgevingswet
Conform.
9.8

Beantwoording vragen in annotatie Bruisend Noordwijk op Kadernota 2021
ODWH
De fractie van fractie van Bruisend Noordwijk heeft gekoppeld aan een
annotatie op de Kadernota 2021 van de ODWH een aantal vragen gesteld ter
oriëntatie op verschillende in die nota aangehaalde beleidsthema’s. In een brief
aan de raad wordt dienaangaande toelichting gegeven.

Besluit
1. raad mededeling doen van de antwoorden op de vragen bij de annotatie
van Bruisend Noordwijk op de Kadernota 2021 van de ODWH.
Conform.
9.9

Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 GR KDB
Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duinen Bollenstreek (GR KDB) heeft de jaarrekening 2019 en een begroting 2021
ingediend en vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de jaarrekening
2019 en haar zienswijze in te dienen op de begroting 2021.
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Besluit
I. De gemeenteraad de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Kust-, Duin en Bollenstreek voor te leggen en te adviseren in te stemmen met
de begroting en geen zienswijze in te dienen.
II. De jaarrekening 2019 GR KDB ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te
bieden.
III. De gemeenteraad voor te stellen om het positieve resultaat van het jaar
2019 vooralsnog te reserveren voor de toekomstige lasten Programma 7 die
voortkomen uit de corona-crisis.
Conform.
9.10

Bestemmingsplan Westeinde Perceel 961 D
Het college dient te besluiten over de ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmingsplan.

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Westeinde Perceel 961D”
(NL.IMRO.0575.BPBGWesteinde961D-VO01).
II. Het voorontwerpbestemmingsplan "Westeinde Perceel 961D” vrijgeven voor
inspraak en vooroverleg.
III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.
Conform.
9.11

Budget kleine initiatieven in relatie tot de coronacrisis
Er wordt € 50.000,- gereserveerd om kleine initiatieven die een relatie hebben
met de coronacrisis te kunnen financieren.

Besluit
I. Beschikbaar stellen van € 50.000,- ten laste van het budget onvoorzien ten
behoeve van het financieren van kleine initiatieven met betrekking tot de
coronacrisis
II. De aanwending van € 50.000,- ten laste van het budget onvoorzien via de
Voorjaarsnota aan de raad voorleggen
Conform.
Pagina 8

9.12

Onderhandse aanbesteding inhuur projectleider t.b.v. civieltechnische
uitvoering Sportpark De Boekhorst
Om de civiele werkzaamheden op het Sportpark De Boekhorst in goede banen
te leiden is een externe projectleider aangetrokken. Voor de duur van
resterende looptijd, maximaal 1½ jaar, wordt de inhuur verlengd.

Besluit
I.

Gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de

inhuur van een projectleider civiel t.b.v. van de civieltechnische uitvoering op
Sportpark De Boekhorst;
II.

De inhuur enkelvoudig onderhands aan te besteden aan HvL civil.

Conform.
9.13

Optimalisatie aantal woningen Offem Zuid
De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2019 een motie en amendement
aangenomen om meer woningen in Offem Zuid te bouwen. Campri, de
eigenaar van de grond tussen de nieuwe woningen in Offem Zuid en de N206
heeft hier studie naar gedaan en een voorstel ingediend. Campri is eigenaar
van de grond tussen de nieuwe woningen in Offem Zuid en de ecologische
zone nabij de N206. In het projectplan zijn de opdracht van de gemeenteraad,
de resultaten van het voorstel en de kanttekeningen verwoord.

Besluit
In te stemmen met bijgevoegd projectplan ‘Optimalisatie aantal woningen in
Offem Zuid’ als reactie op de motie vanuit de gemeenteraad met betrekking tot
het aantal woningen in Offem Zuid.
Conform.
9.14

Raad van toezicht stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek
Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu
EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen
en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te
benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het Bestuurlijk Overleg
Economische Zaken, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille
zitting hebben. Na het vertrek van waarnemend burgemeester Jon Hermans –
Vloedbeld is haar positie in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen.
Hiervoor is de burgemeester mw. W.J.A. Verkleij van Noordwijk voorgedragen.
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De betrokken Colleges van burgemeester en wethouders wordt gevraagd over
te gaan tot benoeming.

Besluit
Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic
Board Duin- en Bollenstreek te benoemen de burgemeester van Noordwijk,
mw. W.J.A. Verkleij.
Conform.
9.15

Reglement burgerlijke stand 2020
Het reglement burgerlijke stand 2020 is vastgesteld. Dit reglement regelt
onder andere de openingstijden van het bureau burgerlijke stand en de tijden
waarop huwelijken voltrokken kunnen worden.

Besluit
I. Reglement burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2020 vaststellen.
Conform.
9.16

Verzoek om houtstookverbod of -beperking gedurende de corona maatregelen
Een inwoner met een bijzondere gevoeligheid ondervindt momenteel ernstige
klachten aan de luchtwegen als gevolg van het gebruik van houtstookkachels
in naburige woningen. Met het oog op deze klachten wordt om het instellen
van een tijdelijk stookverbod gevraagd. Dit verzoek wordt afgewezen om reden
dat er vanuit de taakstelling van de gemeente geen rechtsgrond is om over te
gaan tot het treffen van tijdelijke maatregelen bovenop de bestaande
regelgeving ter zake.

Besluit
1. verzoek afwijzen en verzoeker informeren aan de hand van bijgaande
brief
2. raad over afwijzing informeren aan de hand van bijgaande brief met
bijlagen
Conform.
9.17

Vragen NZLokaal n.a.v. voortgangsrapportage 2019-4 verbeterplan ODWH
Bespreking van de rapportage over de voortgang van het verbeterplan van de
ODWH vormde voor NZLokaal aanleiding om nakomende vragen te stellen. De
vragen hebben met name betrekking op de processen rond de verlening van
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omgevingsvergunningen bouw. De beantwoording van deze vragen biedt een
goede opstap om de raad nader te informeren over de organisatie van de
uitoefening van de bouwtaken bij deze dienst.

Besluit
1. raad mededeling doen van de antwoorden op de schriftelijke vragen
van de fractie van NZLokaal van 31 januari 2020 naar aanleiding van de
bespreking van voorgangsrapportage van de ODWH over het
Verbeterplan in de RTG van 14 januari 2020.
Conform.
9.18

Wabo: Beslissing op bezwaar inzake weigeren omgevingsvergunning voor uitrit
bij en parkeerplaats in tuin (Beatrixstraat 28, Noordwijk)
Er is geweigerd omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een
in- en uitrit in de voortuin van de woning aan de Beatrixstraat 28 te Noordwijk.
De vergunning is op juiste gronden geweigerd. Wel moet de motivering in de
beslissing op bezwaar worden verduidelijkt wat betreft de verwijzing naar een
andere situatie. Dit ter toelichting op de reden waarom een beroep op het
gelijkheidsbeginsel niet slaagt.

Besluit
1. Het bezwaarschrift gericht tegen de weigering van de
omgevingsvergunning voor het maken van een in- en uitrit en een
parkeerplaats in de tuin aan de Beatrixstraat 28 te Noordwijk – conform
het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften – ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften ongegrond te verklaren onder aanvulling
van de motivering voor wat betreft het gelijkheidsbeginsel.
3. Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.
Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
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11

Sluiting
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