Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

10-03-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

R. ter Hark, C. Hof, D.T.C. Salman en E. Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
1.1

Rondvraag

Besluit
Besproken.
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.
8

Bespreekstukken

8.1

Zorgwijzer Bollenstreek. Vormgevingsplan integrale toegang
I. In te stemmen met de notitie Zorgwijzer Bollenstreek en het daarbij
behorende voornemen een stichting op te richten;
II. De notitie ter kennisname aan de raad te sturen;
III. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedingen te uiten ten
aanzien van het voornemen tot de oprichting van de stichting integrale
toegang Bollenstreek.

Besluit
Aangehouden.
8.2

Uitvoeringsplan afval en grondstoffen
Nadat de raad het grondstoffenbeleidsplan (voorheen afvalbeleidsplan
genoemd) heeft vastgesteld, wordt binnen de kaders van dat beleidsplan
invulling gegeven aan de inrichting van voorzieningen en maatregelen voor de
inzameling van afval en grondstoffen. De wens is om onze inwoners hierbij te
betrekken. Hiertoe is een plan voor burgerparticipatie opgesteld, waarin wordt
uitgegaan van een online participatieplatform en een bewonersavond in elk van
de 4 kernen.
Dit plan heeft een relatie met de informatieve memo die ook 10 maart is
geagendeerd. Het online participatieplatform genoemd in die memo is het
platform dat bij voorkeur wordt ingezet voor voorliggend participatieplan.

Besluit
Instemmen met plan voor burgerparticipatie in de ontwikkeling van het
uitvoeringsplan afval & grondstoffen.
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Conform.
8.3

Online participatieplatform
In het coalitieakkoord 2019 – 2022 (p.4) is opgenomen dat inwoners een
grotere rol krijgen bij het bedenken van oplossingen, besluitvorming en
uitvoering van taken. Het hier voorgestelde participatie- instrument,
Citizenlab, geeft, aanvullend op het nu in gebruik zijnde instrument Digipanel,
invulling aan dit onderdeel van het coalitieakkoord. Waar Digipanel een goed
instrument is om snel informatie op te halen bij onze inwoners, faciliteert
Citizenlab online interacties tussen enerzijds inwoners onderling en anderzijds
tussen inwoners en onze gemeente.
Deze memo heeft een relatie met het collegeadvies dat ook 10 maart is
geagendeerd, getiteld "plan voor burgerparticipatie in de ontwikkeling van het
uitvoeringsplan afval & grondstoffen".

Besluit
Het betreft een informatieve memo. Er wordt geen besluit gevraagd.

Besproken.
8.4

Aanvraag intrekking aanwijzing gemeentelijk monument Voorstraat 83
Noordwijk
De eigenaar van het gemeentelijk monument aan Voorstraat 83 heeft het
verzoek gedaan aan het college om de aanwijzing van het pand in te trekken.
Geadviseerd wordt om de aanwijzing van het monument niet in te trekken.

Besluit
I. Geen procedure te starten om de aanwijzing van gemeentelijk monument
Voorstraat 83 in te trekken;
II. De in de bijlage toegevoegde antwoordbrief aan de aanvrager te versturen.

Aangehouden.

9

Hamerstukken

9.1

Wabo: beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning (Smederij
10, Noordwijkerhout)
Een bouwplan voor een carport wordt geweigerd omdat het in strijd is met
voorschriften uit het bestemmingsplan en geen aanleiding bestaat om van
deze voorschriften af te wijken. Het besluit blijkt op goede gronden te zijn
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genomen. De vergunning is terecht geweigerd en de naar voren gebrachte
bezwaren zijn ongegrond.

Besluit
1. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit, verzonden 5 maart 2019,
tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van
een carport op de locatie Smederij 10 te Noordwijkerhout 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 en het besluit tot
weigering omgevingsvergunning, verzonden 5 maart 2019, ongewijzigd
in stand te laten.
3. Gemachtigde van bezwaarmaker op de hoogte te stellen van deze
beslissing op bezwaar c.q. besluit in heroverweging.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst WestHolland.
Conform.
9.2

Beantwoording schriftelijke vragen CDA zelfwoonplicht
De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het voorstel van
het college van B&W van de gemeente Amsterdam om een zelfwoonplicht in te
voeren voor nieuwbouwwoningen. Met het opleggen van een
zelfbewoningsplicht wordt het opkopen van woningen door investeerders
tegengegaan. In het coalitieakkoord van de gemeente Noordwijk is het
tegengaan van oneigenlijk gebruik van woningen ook als speerpunt benoemd.
Ten aanzien van nieuwbouwprojecten op locaties waar de gemeente Noordwijk
een grondpositie heeft, kan de zelfbewoningsplicht worden opgelegd.
De gemeente komt op korte termijn met heldere en transparante regelgeving
waarbij het uitgangspunt is en blijft: dat woningen zijn bedoeld om in te
wonen.

Besluit
Conform.
9.3

Beantwoording vragen fractie CDA
De CDA-fractie stelde 4 vragen over de leegstand in het winkelgebied van
Noordwijkerhout en met name in het zuidelijke gedeelte van de Dorpsstraat.
Het college beantwoordt deze vragen.

Besluit
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In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van de schriftelijke
vragen over de Centrumvisie Noordwijkerhout.

Conform.
9.4

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit Raadhuisstraat/Heilige Geestweg
Er is bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit inhoudende het instellen van
een parkeerverbodszone ter hoogte van de Raadhuisstraat/ Heilige Geestweg
te Noordwijk. Conform het advies van de commissie bezwaar- en
klaagschriften wordt voorgesteld het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.

Besluit
I. Het bezwaarschrift van 13 november 2019 tegen het verkeersbesluit
inhoudende het instellen van een parkeerverbodszone ter hoogte van de
Raadhuisstraat/Heilige Geestweg te Noordwijk, conform het advies van de
commissie bezwaar- en klaagschriften, niet- ontvankelijk verklaren.
II. Bezwaarmaker op de hoogte brengen van deze beslissing op bezwaar.

Conform.
9.5

Brief aan de gemeenteraad: initiatief Stolpersteine Noordwijk
De Gemeenteraad wordt geinformeerd over de status van het particulier
initiatief Stolpersteine in de gemeente Noordwijk.
Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument
voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. In heel Nederland zijn al meer
dan 7000 Stolpersteine.

Besluit
1.

In te stemmen met bijgesloten brief aan de Raad inzake particulier

initiatief Stolpersteine.

Conform.
9.6

Concept-beantwoording schriftelijke CDA-vragen schooldakrevolutie
De CDA-fractie Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de
bekendheid en uitvoering van de Energiebespaarregeling bij het onderwijs.
Deze regeling heeft betrekking op zonnepanelen en isolatiemaatregelen van
daken van schoolgebouwen. Het college heeft de gestelde vragen beantwoord.
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Besluit
1. in te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van schriftelijke
vragen.

Conform.
9.7

Intrekken voorkeursrecht Achterweg 14
Uit een voorlopige stedenbouwkundige verkenning is gebleken dat de aankoop
van het perceel aan de Achterweg 14 ruimtelijk en strategisch niet kan worden
onderbouwd.

Ingevolge artikel 8 Wvg wordt derhalve geadviseerd het voorkeursrecht op het
perceel aan de Achterweg 14 in te trekken.

Besluit
I. Het intrekken van het voorkeursrecht op het perceel aan de Achterweg 14,
kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie H, nummer 1126, gevestigd bij
raadsbesluit van 24 september 2019.
II. Dit besluit te doen inschrijven in de openbare registers en, met de daarbij
behorende bijlagen, op de voorgeschreven wijze ter inzage te leggen, deze
terinzagelegging bekend te maken, alsmede de eigenaren, beperkt
gerechtigden en overige belanghebbenden per brief van dit besluit in kennis te
stellen.
III. De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk door middel van de
bijgesloten brief op de hoogte stellen van beslispunt I en II.

Aangehouden.
9.8

Optimalisatie Offem Zuid deel Campri
Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een motie en
amendement aangenomen ten aanzien van het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid
deel 2. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de stand van
zaken.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande raadsbrief, bedoelt om de gemeenteraad te
informeren over de uitvoering van het amendement en motie ten aanzien van
het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2 van 8 oktober 2019.

Conform met aanpassing.
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10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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