Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

03-12-2019

Tijd

9:00 – 11:45

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

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
1.1

Rondvraag

Besluit
Besproken.
1.2

Relatiegeschenken

Besluit
Vastgesteld.
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

Brief aan Provinciale Staten m.b.t. Bronsgeest
Bij brief van 9 augustus 2019 heeft het college een oplossingsrichting bekend
gemaakt over het Deltaplan wonen en Bronsgeest. Meerdere betrokkenen uit
Noordwijk hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij
een vergadering van de Statencommissie en daarmee de gelegenheid genomen
hun mening over het standpunt van het college kenbaar te maken. Om te
voorkomen dat er een eenzijdig beeld ontstaat, vindt het college het belangrijk
om de leden van Provinciale Staten zelf -per brief- te informeren over de
argumenten die ten grondslag liggen aan de gekozen oplossingsrichting.
Tegelijkertijd wordt Provinciale Staten gevraagd om medewerking te verlenen
aan het planologisch mogelijk maken van een alternatieve bouwlocatie.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande conceptbrief gericht aan Provinciale Staten
m.b.t. de woningbouwlocatie Bronsgeest.
Conform.
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8.2

Optimalisatie Offem Zuid - deel Campri
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het college de opdracht
krijgt in overleg te gaan met de ontwikkelaar om te komen tot een alternatieve
invulling van deelgebied 2 waarbij rekening wordt gehouden met een
behoorlijk hoger aantal woningen, 100% aansluiting Verlengde Beeklaan op de
N206, een juiste geluidsvoorziening vanaf de N206 en een minder negatief
saldo voor de gemeente. De ontwikkelaar is inmiddels bezig met een studie om
uitvoering te kunnen geven aan de motie.

Besluit
1: In te stemmen met de concept brief aan Campri;
2: de motie en het amendement te vertalen in een projectplan, met als:
a. Doel: verhogen van het aantal betaalbare en sociale woningen in Offem Zuid;
b. Resultaat: Totaal van circa 700 woningen in Offem Zuid;
c. Afbakening: Het plangebied Offem Zuid tussen de Achterweg en Ecologische
Zone;
d. Randvoorwaarden:
I. 100 % aansluiting verlengde Beeklaan/N206;
II. Open vaarwater Offem Zuid;
e. Kwaliteit: Een juiste geluidsvoorziening vanaf de N206;
f. Geld: Een minder negatief saldo voor de gemeente.
Conform met aanpassing.

8.3

Pleidooi CHG voor brede herwaardering op lintbebouwing in Duin- en
Bollenstreek ten aanzien van Greenportwoningen
Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek vraagt om
herwaardering van de Landschapsperspectiefkaart als onderdeel van de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en, in afwachting daarvan, grote
terughoudendheid te betrachten bij nieuwe vergunningverlening voor
Greenportwoningen in het landelijk gebied en lopende procedures stop te
zetten.

Besluit
I. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek meedelen dat er
geen aanleiding bestaat tot aanpassing van het Landschapsperspectief in de
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Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, conform de
bijgevoegde conceptbrief.
II. De gemeenteraad in kennis stellen van de uitgaande collegebrief aan het
CultuurHistorisch Genootschap.
Conform met redactionele aanpassing.

8.4

Subsidie Taalhuis 2019

Besluit
I. Aan de Bibliotheek Bollenstreek een subsidie te verlenen voor de exploitatie
van het Taalhuis in de kernen Noordwijk en Noordwijkerhout in 2019;
II. Het exploitatietekort van het Taalhuis in de kernen Noordwijk en
Noordwijkerhout over 2018 te compenseren.
Conform met aanpassing.

8.5

Vastleggen Personeelshandboek gemeente Noordwijk

Besluit
Besluit tot het vastleggen van het Personeelshandboek gemeente Noordwijk
per 1 januari 2020.
Conform.
8.6

Vaststelling subsidie 2018 Stichting Noordwijk Marketing
Stichting Noordwijk Marketing heeft in 2018 op basis van een ingediend
jaarplan een subsidiebijdrage ontvangen. Aan de subsidiebijdrage is tevens een
prestatieovereenkomst gekoppeld. Op 16 juni 2019 heeft Stichting Noordwijk
Marketing een jaaroverzicht van de uitgevoerde activiteiten ingediend en
verzocht de toegekende subsidiebijdrage
van 2018 vast te stellen.

Besluit
De subsidie aan de Stichting Noordwijk Marketing over het jaar 2018 vast te
stellen.
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Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Beantwoording vragen bewoners Hogeweg
Op 7 augustus 2019 ontving het College van B&W vragen over de bouwhoogte
van het projectgebied Offem Zuid in relatie met de woningen aan de Hogeweg
nrs 23 t/m 51.

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de vragen van een aantal
bewoners aan de Hogeweg inzake de ontwikkelingen op Offem Zuid.
Conform met redactionele aanpassing.
9.2

Bestemmingsplan Herenweg 74
Dit bestemmingsplan voorziet in het splitsen van het bestaande perceel
Herenweg 74 ten behoeve van drie vrijstaande woningen met een
ruimtereservering voor uitbreiding van de rotonde Herenweg /
Beeklaan. Op 13 juni 2019 is het ontwerp ter inzage gelegd. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
I. de Nota van Beantwoording Zienswijzen vast te stellen.
II. het bestemmingsplan Herenweg 74 vast te stellen;
III. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Conform.
9.3

Gewijzigde subsidieregeling 2020 75 jaar Vrijheid
De gemeenteraad heeft 19 november ingestemd met het beschikbaar stellen
van een budget voor het themajaar 75 jaar Vrijheid. De bestaande regeling
2020 ’75 jaar Vrijheid’ wordt naar aanleiding van dit raadsbesluit gewijzigd.

Besluit
I. In te stemmen met de ‘Gewijzigde subsidieregeling 2020 75 jaar Vrijheid’.
II. In te stemmen met het aanwijzen van de heer S. van den Berg als
portefeuillehouder van het Themajaar 2020 75 jaar Vrijheid
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III In te stemmen met mandateren van de heer S. van den Berg voor het nemen
van besluiten inzake de Gewijzigde subsidieregeling 2020 75 jaar Vrijheid.
Conform.

9.4

Instelling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Noordwijk en vaststelling
Statutair Reglement
Gemeenten hebben diverse verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein,
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Gemeenten zijn
daarbij wettelijk verplicht om inwoners te betrekken bij het vormen, uitvoeren
en evalueren van beleid op het gebied van het sociaal domein. Daartoe kenden
de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een adviesraad die
college en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseerden.
In lijn met de gemeentelijke fusie zijn deze twee adviesraden na een zorgvuldig
en intensief proces sinds begin 2019 gefuseerd tot de nieuwe Adviesraad
Sociaal Domein Noordwijk. Het college wordt nu geadviseerd om I. De
gemeenteraad voor te stellen de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk in te
stellen als onafhankelijk adviesorgaan van het college en gemeenteraad op het
gebied van het sociaal domein. II. De gemeenteraad voor te stellen het Statutair
Reglement Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. III. De gemeenteraad
voorstellen het Statutair Reglement Adviesraad Sociaal Domein van de
voormalige gemeente Noordwijk en de Verordening Wmo Adviesraad
Noordwijkerhout in te trekken.

Besluit
I. De gemeenteraad voorstellen de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk in te
stellen als onafhankelijk adviesorgaan van het college en de gemeenteraad op
het gebied van het sociaal domein.
II. De gemeenteraad voorstellen het Statutair Reglement Adviesraad Sociaal
Domein vast te stellen.
III. De gemeenteraad voorstellen het Statutair Reglement Adviesraad Sociaal
Domein van de voormalige gemeente Noordwijk en de Verordening Wmo
Adviesraad Noordwijkerhout in te trekken.
Conform.

Pagina 6

9.5

Schriftelijke vragen van de fractie DOEN! ex artikel 39 RvO over de
verkeersonveilige situatie op de Zanderij

Besluit
Instemmen met de bijgevoegde collegebrief als reactie op de schriftelijke
vragen van de fractie DOEN! ex artikel 39 RvO over de verkeersonveilige
situatie op De Zanderij.
Conform.
9.7

Transformatie winkels naar woningen in kerngebied Noordwijk aan Zee
In het kerngebied van Noordwijk aan Zee (Hoofdstraat e.o.) staan winkelpanden
langere perioden leeg en zijn als zodanig moeilijk verhuurbaar. Een en ander
hangt ook samen met de voorgenomen ontwikkelingen op het Jan Kroonsplein
en het zogenoemde VOMAR-terrein aan de Bomstraat/Binnenweg. De
eigenaren hebben verzocht om medewerking voor het transformeren van deze
winkelpanden naar (tijdelijke) woningen, teneinde leegstand en mogelijke
verpaupering tegen te gaan. Met de transformatie en het tijdelijke verruimen
van de gebruiksmogelijkheden wordt beoogd de leefbaarheid te behouden en
verpaupering tegen te gaan. Tevens wordt geanticipeerd op een toekomstige
situatie op het Jan Kroonsplein en het VOMAR-terrein.

Besluit
I. medewerking toezeggen aan de transformatie van winkels naar woningen en
het (tijdelijk) verruimen van de gebruiksmogelijkheden.
Conform met aanpassing.
9.8

Uitgangspunten Fairtrade
Het college wordt gevraagd de uitgangspunten van Fairtrade te ondersteunen
en deze te implementeren in het beleid van de gemeente Noordwijk.

Besluit
I. Instemmen met de uitgangspunten van Fairtrade en deze implementeren in
het (inkoop)beleid van de gemeente Noordwijk
II. Voor de uitvoering een bedrag beschikbaar te stellen.
Conform.
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10

Voorbespreken onderwerpen persgesprek

Besluit
Besproken.
11

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
12

Sluiting
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