Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

17-09-2019

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

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, D.T.C. Salman en E. Voorham.

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld met aanpassing.
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.
8

Bespreekstukken

8.1

Vertegenwoordiging gemeente Noordwijk bij gemeenschappelijke regeling
RDOG HM
Ter verbetering van de sturing op de gemeenschappelijke regeling RDOG HM
wordt voorgesteld twee verschillende wethouders van de gemeente Noordwijk
zitting te laten nemen in twee verschillende bestuursorganen van de
gemeenschappelijke regeling.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen wethouder Ter Hark aan te wijzen als
vertegenwoordiger van de gemeente Noordwijk in het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid
Hollands Midden.

Conform.
8.2

Ww: handhavingstraject voormalige drukkerij Dekker (Schoolstraat 40A,
Noordwijk)
Het college zet een bestuurlijk handhavingstraject in voor een pand aan
Schoolstraat 40A te Noordwijk. Het pand is in verval geraakt, heeft in de brand
gestaan en is bijzonder ontsierend. De eigenaar moet het pand opknappen,
herontwikkelen of slopen. Gesprekken met de eigenaar over ontwikkeling van
deze locatie (en andere locaties) hebben niet geleid tot een concreet uitzicht
op verbetering.

Besluit
I. Instemmen met het inzetten van een bestuurlijk handhavingstraject (tot en
met de invordering) gericht op het pand gelegen aan de Schoolstraat 40A in
Noordwijk, en in eigendom van de Muntendamsche Investering Maatschappij
B.V., om op grond van artikel 13a van de Woningwet (Ww) de verplichting op te
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leggen om het pand binnen 4 maanden na verzending van het besluit op te
knappen dan wel te slopen.
II. Instemmen om gelijktijdig op grond van artikel 15, eerste lid van de Ww een
last onder dwangsom op te leggen ter naleving van voornoemd besluit.
Inhoudende dat de Muntendamsche Investering Maatschappij B.V een
dwangsom van €20.000,- per constatering (met een submaximum van
€20.000,- per week) verbeurt met een maximum van €100.000,-.

Conform met aanpassing.
8.3

Beslissing op bezwaar nieuwe straatnaam project Bloemrijck - straatnaam Lelie

Besluit
I.

Het bezwaarschrift van 12 juni 2019, gericht tegen het besluit van het

college van 18 september om voor de openbare ruimte gelegen tussen de
Kerkstraat en de Wildlaan te Noordwijkerhout de straatnaam Lelie te gebruiken,
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren.
II.

Bezwaarmaker op de hoogte brengen van deze beslissing op bezwaar.

Conform.
8.4

Harmoniëring welzijnswerk: tussenstand
In het voorjaar van 2019 is in beeld gebracht wat er in elke dorpskern aan
welzijnswerk wordt uitgevoerd en waar de voornaamste verschillen liggen. Ook
is nagedacht over het welzijnswerk zelf:
wat verstaan we daaronder en wat is in de toekomst nodig? Het resultaat van
deze verkenning is opgeschreven in de notitie Tussenstand harmoniëring
welzijnswerk.

Besluit
De raad te informeren over de tussenstand in het proces van de harmoniëring
van het welzijnswerk.

Conform.
8.5

Raadsvragen Groot Hoogwaak
De raadsbrief moet uiterlijk 23 september aanstaande worden doorgezonden.

Besluit
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In te stemmen met de collegebrief als reactie op de vragen ex artikel 39 RvO
met betrekking tot het project Groot Hoogwaak.

Conform.
8.6

Geheimhouding stukken 'Het Zilt'
Naar aanleiding van onze brief om de raad te informeren over de stand van
zaken van het bouwproject Het Zilt zijn er aanvullende vragen gesteld.
Deze vragen zijn samengevat en beantwoord in de brief met zaaknummer
4547 en verzenddatum 2 september 2019. Daarnaast wordt gevraagd om
inzage in het addendum op de overeenkomst (september 2016) zoals
vastgesteld op 22 maart 2018.

Besluit
Op het addendum op de koop- en samenwerkingsovereenkomst Het Zilt, met
datum 22 maart 2018 geheimhouding te leggen.

Aangehouden.
9

Hamerstukken

9.1

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018

Besluit
I. Geen verrekening te laten plaatsvinden van (eventuele) neveninkomsten 2018
van de volgende
personen :
De heer J.M.N. Bakker
De heer G. van Duin
Mevrouw M.J.C. Fles
De heer J. Rijpstra
De heer D.T.C. Salman
De heer A. Gotink
De heer G. Goedhart
De heer H.W.M. de Jong
II. Afwijken van het advies van het ministerie van BiZa en geen verrekening te
laten plaatsvinden van de
volgende personen:
De heer P.J. Barnhoorn
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De heer M.G. Bilars

Conform met aanpassing.

9.2

Convenant Sportraad Noordwijk
Naar aanleiding van de fusie tussen de gemeente Noordwijk en
Noordwijkerhout/De Zilk zijn per 1 januari 2019 de Sportraden Noordwijk en
Noordwijkerhout opgeheven en is in goed overleg met de gemeente
Noordwijk een nieuwe Sportraad Noordwijk opgericht.

Besluit
I. In te stemmen met het convenant tussen gemeente Noordwijk en Sportraad
Noordwijk
II. De Raad door middel van bijgaande raadsbrief te informeren over het
genomen besluit.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Strategische verkenning Space Campus

Besluit
In te stemmen met de door OKRA voorgestelde verkavelingsvariant (variant eaccent) en de grondprijswijziging.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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