Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

02-04-2019

Tijd

9:00 - 13:15

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

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 en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
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
Niet besproken.

8

Bespreekstukken

8.2

Harmonisatie welzijnswerk
Betreft een brief om de raad te informeren over het proces van de harmonisatie
van het welzijnswerk in de 4 kernen.

Besluit
1. De bijgaande brief door te sturen aan de raad en deze daarmee te
informeren over het proces ter harmonisatie van het welzijnswerk.

Conform.
8.3

Internet buitengebied
Gezamenlijk met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zorgdragen voor
een stabiel internet in de buitengebieden wat daarmee voldoet aan de eisen
voor de Europese normering in 2025.

Besluit
I. Besluiten om gezamenlijk met HLT en Katwijk een uitvraag voor verbetert
internet in de buitengebieden op te stellen en daarbij betrokken bewoners
ondersteunen.
II. De gemeentelijke bijdrage voor de projectbegeleidingskosten in de
Voorjaarsnota op te nemen en de gemeenteraad verzoeken om een budget
voor 2019 ter beschikking te stellen.

Conform.
8.5

Ontwikkeling ambtelijke formatie 2019
Het college besluit in te stemmen met vervulling van de openstaande
vacatures. Binnen de toegestane loonsom worden formatiewijzigingen
aangebracht om nieuwe functies te creëren die Noordwijk nu nog niet kent en
waaraan wel behoefte is.

Besluit
Conform.
8.6

Ontwikkelingen groen en natuur

Besluit
1. Kennis te nemen van een extra Ronde Tafel Gesprek met de raad; themaavond Ontwikkelingen in groen en natuur’ op maandag 8 april 2019
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Kennis genomen.
8.7

Plan van Aanpak Kadernota Parkeren
Vele ontwikkelingen maken dat er behoefte is aan een nieuw en actueel
parkeerbeleidskader dat aansluit op de ambities van de nieuwe gemeente. Een
kader dat bijdraagt aan het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving, de
aantrekkelijkheid van de kernen en het bijdragen aan het toeristisch,
recreatieve karakter van de gemeente Noordwijk. De gemeente wil
aantrekkelijk zijn en blijven voor haar bewoners, voor het winkelend publiek,
zij die er werken en voor mensen die hier komen voor het strand, de
evenementen en de congressen. Daar zijn voldoende en goede parkeerplaatsen
voor nodig. Voor auto en fiets.

Besluit
In te stemmen met het Plan van Aanpak Kadernota Parkeren. Met daarin:

a. Gebiedsgericht beleid;
b. Doelgroepgericht beleid;
c. Eerst benutten ... dan pas aanleggen;
d. Parkeren als kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen;
e. Duurzaamheid en gebruiksgemak;
f. Fietsparkeren;
g. De parkeerexploitatie.

Conform. Op kaartje bij a wordt hele gemeente aangegeven.
8.8

Schriftelijke vragen D66 inzake afwezigheid bij Raad van State
Gezien de zorgvuldigheid die met de beantwoording is gemoeid, is het niet
haalbaar gebleken de op 11 maart 2019 door de fractie van D66 gestelde
schriftelijke vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De raad wordt
mededeling gedaan van uitstel van beantwoording.

Besluit
1. raad mededeling doen van uitstel van beantwoording van de schriftelijke
vragen van D66 van 11 maart 2019 ex art. 39 Regelement van Orde inzake
afwezigheid bij een zitting bij de Raad van State.
8.9

Schriftelijke vragen over de voorgenomen fusie woningcorporaties
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Naar aanleiding van het persbericht van november 2018 van woningstichting
Sint Antonius van Padua – dat zij de mogelijkheden en meerwaarde van een
fusie met woningcorporatie Dunavie te Katwijk nader gaat onderzoeken met als
doel gedeelde ambities te realiseren – heeft fractie D66 Noordwijk schriftelijke
vragen gesteld. In een brief aan de gemeenteraad worden deze vragen
beantwoord.

Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 Reglement
van Orde over de voorgenomen fusie woningstichting Sint Antonius van Padua
en woningcorporatie Dunavie conform bijgaande brief vaststellen en versturen
aan de gemeenteraad.

Conform, met toevoeging.
8.10

Vragen CDA inzake Reuring
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidie die voor 2019 is
verleend aan ’s Heerenloo voor het project Reuring. Met bijgaande brief
beantwoordt het college de vragen.

Besluit
In stemmen met het versturen van bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 RvO inzake “Reuring”.

Conform.
8.11

Wabo: VTH-beleidsplan uitvoering bouwtaken 2019-2022
De gemeentelijke taken op het gebied van vergunnen, toezicht en handhaving
bouwactiviteiten zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst West-Holland.
Het vast te stellen plan bevat uitgangspunten en kaders voor de wijze waarop
de Omgevingsdienst deze taken moet uitvoeren. Voor een deel zijn deze
uitgangspunten en kaders nieuw, voor een deel treden ze in de plaats van
eerder vastgestelde uitgangspunten en kaders.

Besluit
1. Vast te stellen het VTH-beleidsplan uitvoering bouwtaken 2019-2022
gemeente Noordwijk.
2. Het vastgestelde VTH-beleidsplan uitvoering bouwtaken 2019-2022
gemeente Noordwijk ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
3. In te trekken
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- het ‘Beleidsplan toetsing bouw- en sloopaanvragen’ zoals op 20 januari 2009
vastgesteld door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente
Noordwijk.
- de nota ‘Handhaving omgevingsrecht’ zoals vastgesteld op 15 januari 2013
door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente
Noordwijkerhout voor wat betreft die onderdelen welke thans een regeling
krijgen in het VTH-beleidsplan uitvoering bouwtaken 2019-2022 gemeente
Noordwijk.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand dhr. P.C. van den
Berg

Besluit
Dhr. P.C. van den Berg te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor een periode van 1 jaar.

Conform.
9.2

lokaal sportakkoord
Minister Bruins heeft een bedrag uitgetrokken voor het stimuleren van lokale
sportakkoorden en de uitvoering hiervan. Het college spreekt met dit voorstel
het voornemen uit om voor de periode 2019 – 2020 een bedrag bij het Rijk aan
te vragen ten behoeve van de inhuur van een procesbegeleider, een
zogenaamde sportformateur. De sportformateur maakt met maatschappelijk
betrokken partners afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het
gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken.

Besluit
In te stemmen het voornemen om deel te nemen aan de Regeling Lokale
Sportakkoorden door het inhuren van een door het Rijk gefinancierde
sportformateur in de periode 2019-2020.

Conform.
9.3

Schoolgebouw Wakersduin 2021
In samenspraak met de schoolbesturen heeft gemeente Noordwijk het Integraal
huisvestingsplan onderwijs 2018-2033 (IHP) vastgesteld. Onderzoek naar en
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het komen tot een plan voor renovatie of vervangende nieuwbouw van
Christelijke basisschool Wakersduin is het eerste project dat wordt opgepakt.
Hier worden nu middelen voor beschikbaar gesteld.

Besluit
Sophia Scholen een voorbereidingskrediet toe te kennen ten behoeve van
onderzoek naar en planvorming voor de renovatie dan wel vervangende
nieuwbouw Wakersduin.
Voorwaarden die hieraan verbonden zijn:
- Conform de Wet op het primair onderwijs is het bouwheerschap belegd bij
Sophia scholen.
- Het schoolbestuur werkt het voornemen tot de scholenfusie uit.
- Het beschikbaar gestelde krediet is bestemd voor de kosten in de
initiatieffase van het bouwproject.
- Er wordt steeds op ambtelijk niveau afgestemd.
- In het geval van onderschrijding van het beschikbaar gestelde krediet worden
de overtollige middelen terugbetaald aan de gemeente.
- De besteding van de middelen worden verantwoord door het overleggen van
kopie facturen. Er worden tenminste drie offertes gevraagd, deze worden
eveneens in kopie bij de financiële verantwoording gevoegd. (zie “financiële
bijdrage gemeente”, pagina 14 IHP).
- De bouwkundig adviseur voor de initiatieffase mag niet automatisch de
bouwkundig adviseur voor de bouwfase zijn.

Conform.
9.4

schriftelijke vragen PvdA over inschrijvingbasisregistratie persoonsgegevens
(BRP)

Besluit
De schriftelijke vragen ex. Art. 39 RvO van P.v.d.A. van 6 maart 2019 inzake
inschrijven in de basisregistratie persoonsgegevens beantwoorden conform
bijgaande antwoordbrief.

Conform.
9.5

Toepassen hardheidsclausule belastingaanslag
Aan een belastingplichtige is een aanslag forensenbelasting/rioolheffing 2018
opgelegd m.b.t. haar stacaravan bij het park De Wijde Blick te
Noordwijkerhout. De belastingplichtige heeft in maart 2018 een ernstig
verkeersongeluk gehad waardoor ze in 2018 niet daadwerkelijk tijdens het
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seizoen gebruik heeft kunnen maken van de stacaravan. Formeel is ze toch de
genoemde belastingen verschuldigd. In dit specifieke geval zou het onbillijk
dat zij de heffingen toch verschuldigd is. Artikel 63 van de Algemene Wet
inzake rijksbelastingen (ook van toepassing op de gemeentelijke belastingen)
geeft de mogelijkheid om de zgn. hardheidsclausule toe te passen ingeval van
onredelijkheid c.q. onbillijkheid bij de toepassing van de belastingheffing. Het
college is bevoegd tot toepassing van de hardheidsclausule. In dit specifieke
geval wordt geadviseerd de hardheidsclausule toe te passen, waardoor de
genoemde aanslagen 2018 niet verschuldigd zijn.

Besluit
I. Voor de aanslagen rioolheffing en forensenbelasting 2018 van
belastingschuldige de hardheidsclausule ex artikel 63 AWR toe te passen.

Conform.
9.6

Verordening Erfgoedcommissie Noordwijk 2019
Deze 'technisch geharmoniseerde' verordening kan worden vastgesteld,
voordat de geharmoniseerde Erfgoedverordening en
Erfgoedsubsidieverordening aan de raad kunnen worden aangeboden.
Er wordt daarmee geen voorschot genomen op politieke discussie over het
erfgoedbeleid.
Wel wordt de termijn bekort waarin twee commissies met verschillende
werkwijzen naast elkaar blijven functioneren.

Besluit
Beslispunt 1:
Het instellen van een nieuwe eigen gemeentelijke Erfgoedcommissie
Noordwijk.

Beslispunt 2:
De verordening Erfgoedcommissie Noordwijk 2019 ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

Beslispunt 3:
De werving van leden van de commissie te laten voorbereiden door een
sollicitatiecommissie onder voorzitterschap van portefeuillehouder J. van den
Berg, met als leden de beleidsmedewerker erfgoed en een van de raadsleden,
op voordracht van de raad.
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Beslispunt 4:
Deze sollicitatiecommissie legt concept-profielschetsen van leden en voorzitter
van de erfgoedcommissie vooraf ter vaststelling voor aan burgemeester en
wethouders.

Conform.
9.7

Wabo: Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
omgevingsrecht
Met een verordening wordt zowel qua inhoud als qua bevoegdheid een
afbakening aangebracht tussen de rol van de raad en die van het college bij
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en
milieu.

Besluit
1. De Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
omgevingsrecht gemeente Noordwijk in concept vast te stellen.
2. In het kader van de hoorplicht de concept-verordening voor te leggen aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
3. Indien het horen niet leidt tot aanpassing van de concept-verordening, deze
ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Conform.

9.8

Wabo: wijzigingen van ondergeschikte aard (Achterzeeweg 94, Noordwijk)
In plaats van een geschil juridisch uit te vechten, hebben partijen gekozen voor
onderling overleg met als uitkomst een aanpassing van het bouwplan. Die
aanpassing maakt dat er een voor alle partijen acceptabele situatie ontstaat. De
gemeente legaliseert de gewenste aanpassing.

Besluit
1. In de op 2 oktober 2018 verleende vergunning voor een overkapping en een
schuur bij de woning Achterzeeweg 94 te Noordwijk wijzigingen van
ondergeschikte aard opnemen.
2. Partijen in kennis stellen van het besluit zodat het bezwaarschrift conform
afspraak kan worden ingetrokken.

Conform.
Pagina 8

9.9

Schriftelijke vragen verkeerssituatie Koninginneweg NWH
De CDA-fractie heeft van bewoners van de Koninginneweg in Noordwijkerhout
klachten ontvangen over veelvuldig te hard rijden, drempels die niet voldoende
hoogzijn om verkeer vaart te laten minderen, de onoverzichtelijke kruisingen
en mogelijkematige handhaving van de verkeersregels door Boa’s en politie.
Naar aanleiding vandeze klachten zijn vragen gesteld. In een brief aan de
gemeenteraad worden deze vragen beantwoord.

Besluit
De beantwoording van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO over de
verkeerssituatie van de Koninginneweg conform bijgaande brief vaststellen en
versturen aan de gemeenteraad.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

Bestuurlijke overleggen Duin en Bollenstreek

Besluit
Besproken.
10.2

Annotaties bestuurlijke overleggen Duin en Bollenstreek

Besluit
Conform.
10.3

Samen opgaven in de Duin- en Bollenstreek te lijf

Besluit
College stemt in met inhoud brief.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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