Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

29-03-2022

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

W.J.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R. ter Hark, D.T.C. Salman, F. Mencke,
S. Jansen en S.D. Dubos

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken.
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 maart 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

Bespreekstukken

7.1

Verplaatsing evenementen Vuurtorenplein en KWB
Jaarlijks vindt er gedurende het toeristische seizoen elke zondag een
toeristenmarkt plaats op het Vuurtorenplein. Door de bouwwerkzaamheden
van Hotels van Oranje moet de toeristenmarkt voor het toeristische seizoen
2022 uitwijken naar een andere locatie. De overige toeristische evenementen
die in 2022 op de Koningin Wilhelminaboulevard (KWB) staan gepland, kunnen
door de bouwwerkzaamheden geen gebruik maken van een groot gedeelte van
de KWB.
Besluit:

I. Door de bouwwerkzaamheden van Hotels van Oranje, de Toeristenmarkt
Vuurtorenplein voor het toeristische seizoen 2022 te verplaatsen naar het
trottoir rondom het Gat van Palace.
II. Voor de overige (toeristische) evenementen die in 2022 zullen plaatsvinden,
het beschikbare gedeelte van de Koningin Wilhelminaboulevard te verlengen
met het Palaceplein, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor het houden van
de grootschalige evenementen.
III. De parkeerinkomstenderving ad € 24.160,- in eerste instantie ten laste te
laten komen van product 300 Algemene Dekkingsmiddelen, ‘Budget
onvoorzien incidenteel’.
Conform.
8

Hamerstukken

8.1

Afhandeling bezwaarschrift De Kindervilla vanwege opgelegde bestuurlijke
boete
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit waarbij een bestuurlijke
boete werd opgelegd vanwege het niet voldoende naleven van de voorschriften
uit de Wet kinderopvang. In dit advies wordt voorgesteld om het bezwaarschrift
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ontvankelijk en gegrond te verklaren en om het verzoek tot het toekennen van
proceskostenvergoeding toe te wijzen.
Besluit:

I. Het bezwaarschrift d.d. 13 oktober 2021 dat werd ingediend door De
Kindervilla tegen het besluit d.d. 1 oktober 2021 (en aangevuld bij besluit d.d.
19 oktober 2021) waarbij een bestuurlijke boete werd opgelegd naar
aanleiding van het inspectierapport van de GGD d.d. 3 september 2021,
ontvankelijk en gegrond te verklaren;
II. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het besluit (inclusief
de aanvulling daarop) genoemd onder beslispunt I te herroepen in die zin dat
dit besluit wordt ingetrokken;
III. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten zoals ingediend namens
de gemachtigde van De Kindervilla. toe te wijzen en aan de gemachtigde een
bedrag ad € 1.082,00 uit te betalen;
IV. De gemachtigde van De Kindervilla te informeren over voornoemde
besluiten door middel van bijgevoegde (concept) besluit op bezwaar.
Conform.
8.2

Brief aan kabinet voor nood langer zelfstandig thuis wonen voor senioren
Alle huisartsen Duin- en Bollenstreek hebben een brief geschreven aan het
kabinet over de noodsituatie van geschikte woningen en beschikbare zorg voor
ouderen die langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. De brief wordt
ondertekend door het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en de colleges van B&W
Duin en Bollenstreek.
Besluit:

In te stemmen met bijgaande brief aan het kabinet, opgesteld door de
huisartsen in de Duin- en Bollenstreek, over de noodsituatie van geschikte
woningen en beschikbare zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis
moeten blijven wonen.
Conform.
8.3

Gemotiveerd afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur
stedenbouwkundige Bronsgeest
Op basis van het exploitatieplan Bronsgeest is het stedenbouwkundig
verkavelingsplan opgesteld. De volgende stap is om dit plan in samenwerking
met Goudenregen Noordwijk B.V., BPD en STEK Wonen uit te werken tot een
stedenbouwkundig plan. Om de doorlooptijd niet te vertragen en het
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vasthouden van de opgedane kennis en ervaring, wordt een vervolg opdracht
aan het bureau verleend.
Besluit:

I. Gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
II. Bureau Stedelijke Planning opdracht te verlenen voor het opstellen en
begeleiden van het stedenbouwkundig plan en het opstellen van
het beeldkwaliteitsplan Bronsgeest.
Conform.
8.4

Naamgeving openbare ruimte Sint Bavotuin te Noordwijkerhout
Landgoed in den Houte wordt gefaseerd aangelegd. Gelijktijdig met de
verlening van een omgevingsvergunning wordt ook een huisnummerbesluit
verzonden. Bij de afgifte van de huisnummers voor fase 1B en 1C is geen
rekening gehouden met de toedeling van huisnummers van woningen uit latere
fasen in dezelfde straat. Om deze fout te corrigeren zonder dat dit leidt tot
ongemakken voor de bestaande bewoners wordt voorgesteld om het deel van
het Sint Bavopark dat nog moet worden gebouwd te hernoemen in Sint
Bavotuin.
Besluit:

I. Een deel van de openbare ruimte van het Sint Bavopark te hernoemen in Sint
Bavotuin.
Conform.
8.5

Verlenging termijn levering locaties aan Van Erk
Op 9 november jl. is de samenwerkingsovereenkomst tussen Van Erk en de
gemeente tot stand gekomen. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Van
Erk en de gemeente staat opgenomen dat levering van de locaties die Van Erk
heeft gekocht van Bever, uiterlijk binnen vier weken na het vervuld zijn van de
totstandkomingsvoorbehouden plaats dient te vinden. Deze termijn verstreek
op 3 januari 2022. Deze termijn bleek niet haalbaar. Vandaar dat er tot twee
keer toe verlenging van de termijn van uiterlijke levering is verleend, op 29
december 2021 en op 8 februari 2022. Vanwege de huidige ontwikkelingen
wordt verzocht de termijn nogmaals te verlengen en wel tot 15 mei 2022. De
verwachting bestaat dat de levering alsnog vóór 15 mei 2022 kan plaatsvinden.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met uitstel van de uiterlijke termijn van levering van de
locaties aan Van Erk.
Pagina 4

II. Akkoord te gaan met de bijgevoegde (concept) brief gericht aan alle
vennootschappen van Van Erk die zijn opgenomen in de SOK.
Conform.
8.6

Thuiswerkvergoeding 2022
In de nieuwe cao Gemeenten (looptijd tot 1 januari 2023) is een artikel
opgenomen over thuiswerkvergoeding 2022. Over de wijze van vergoeding en
eventuele aanvullende regels worden lokale afspraken gemaakt. De
thuiswerkvergoeding wordt vergoed op basis van daadwerkelijk gewerkte
thuisdagen. Het is niet mogelijk om de thuiswerkvergoeding en vergoeding
woon/werkverkeer op dezelfde dag te declareren.
Besluit:

I. De thuiswerkvergoeding (artikel 3.22 a cao gemeenten) te vergoeden op
basis van daadwerkelijk gewerkte thuiswerkdagen.
II. Geen mogelijkheid te bieden om de thuiswerkvergoeding en vergoeding
woon/werkverkeer op dezelfde dag mogelijk te maken.
III. Een deel van de te betalen thuiswerkvergoeding ad € 35.000,- voor 2022
ten tijde van de voorjaarsnota en voor 2023 en verder ten tijde van de
perspectiefnota integraal met andere kleine wijzigingen aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken.
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
10.1

PHO-Maatschappij Holland Rijnland d.d. 30 maart 2022 onderdeel regio
Besluit:

Besproken.
11

Sluiting
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