Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

02-07-2019

Tijd

9:00 - 13:00

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.
3.1

Overzicht uitnodigingen mei 2018 tot heden

Besluit
Aan de hand van een uitgevoerde scan van uitnodigingen van het afgelopen
jaar (Noordwijk en Noordwijkerhout) bepreekt het college hoe zij hiermee in de
toekomst wil omgaan. De huidige werkwijze voldoet, waarbij het
bestuurssecretariaat de uitnodigingen wekelijks inventariseert en het college
een suggestie doet om wel of niet op de uitnodiging in te gaan en zo ja met
welke afvaardiging. Het college beoordeelt of het aanwezig zijn bijdraagt aan
onder meer realisatie van de college-agenda.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Piratenschip

Besluit
De gemeente heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van
een decorstuk (Piratenschip) en het afzetten van de straat gedurende enkele
weken voor filmopnames aan de Arena in Noordwijkerhout. Gemeente stuurt
een brief aan bewoners waarin wordt aangegeven dat er geen activiteiten zijn
toegestaan zonder vergunning. Dit wordt ook aan filmproducent medegedeeld.
De aanvraag moet eerst een ordentelijk vergunningstraject doorlopen (bij
gemeente en ODWH) waarbij belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden.
De speeltoestellen die vooruitlopend hierop al waren weggehaald, worden weer
teruggeplaatst.
7

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
8

Raad

Besluit
Besproken.
9

Bespreekstukken

10

Hamerstukken

10.1

Brief n.a.v. klacht locatie bankje in de Hoofdstraat Noordwijk
In april van dit jaar zijn er nieuwe bankjes, plantenbakken en fietsnietjes in de
Hoofdstraat geplaatst om de uitstraling van de winkelstraat te verbeteren. Dit
is gedaan op basis van een voorstel van de winkeliersvereniging in
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samenwerking met de gemeente. Naar aanleiding hiervan is er een klacht over
de locatie van een bankje. Hiervoor is er door het college een brief opgesteld.

Besluit
I. Instemmen met een brief op een klacht over de locatie van een bankje in de
Hoofdstraat te Noordwijk.

Conform.
10.2

Doorlichten bestemmingsplannen

Besluit
I. Een plan van aanpak op te laten stellen op basis van een volledige
vergelijking van de toegekende bouwrechten in diverse bestemmingsplannen.
II. De raad per raadsinformatiebrief te informeren over de uit te voeren
vergelijking.

Conform, met redactionele aanpassing.
10.3

Hekwerk Langevelderslag
Langs de Langevelderslag staat aan weerskanten een hekwerk. De gemeente
Noordwijk heeft een onderhoudsverplichting en een
totstandhoudingsverplichting met betrekking tot dit hekwerk. Het hekwerk is
aan vervanging toe.

Besluit
I. In te stemmen met het voorstel om het hekwerk langs de Langevelderslag,
zuidzijde, op het gemeentelijke deel te vervangen en hier een bedrag exclusief
BTW voor beschikbaar te stellen.
II. In te stemmen om het benodigd bedrag te dekken uit het budget onvoorzien
incidenteel en dit voorstel, samen met andere kleine wijzigingen, integraal in
de najaarsnota 2019 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
III. In te stemmen om na de vervanging de onderhoudsverplichting voor het
hekwerk over te dragen aan Waternet.

Conform.
11

Regionale zaken

Besluit
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Besproken.
11.1

Nabespreken PHO Maatschappij 26 juni 2019

Besluit
Geen nabespreking, is niet doorgegaan.
11.2

Voorbespreken onderwerpen persgesprek
Geen informatie ontvangen van communicatie

Besluit
Het persgesprek van vandaag 16.00 uur over de gisteren naar de raad
gestuurde college-agenda wordt voorbesproken.
12

Rondvraag

Besluit
Besproken.

Burgemeester meldt dat zij het pand aan Keyserswey 8 drie maanden heeft
gesloten.
13

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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