Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

29-10-2019

Tijd

9:00 - 12:30

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.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken. Er wordt komende week geen vervanging voorzien.

5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken. Komende vier weken zijn geen vakanties gepland.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

(Ver)plaatsing viskiosk op Kloosterplein te Noordwijk
Het college is voornemens om een omgevingsvergunning voor het
bouwen/plaatsen van een viskiosk op het Kloosterplein te Noordwijk te
weigeren.

Besluit
I.

de voorgeschreven procedure vervolgen met het voornemen de gevraagde

omgevingsvergunning te weigeren;
II. de gemeenteraad over dit besluit informeren.

Conform met aanpassing.
8.2

Bouwplan hotel Langelaan
Ammonite te Amstelveen wil een 2 sterren hotel aan de Langelaan in
Noordwijkerhout ontwikkelen. Het college besluit om de hoogte van de
parkeernorm van de gemeente Noordwijkerhout aan te passen in lijn met de op
te stellen geharmoniseerde nieuwe Nota Parkeernormen Auto en Fiets van de
gemeente Noordwijk.

Besluit
I.

Akkoord gaan met het afwijken van de hoogte van de parkeernorm t.b.v.

de realisatie van een hotel aan de Langelaan.
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Conform met aanpassing.

8.3

Brief PAS

Besluit
In te stemmen met de inhoud van de informatiebrief over de gevolgen van de
uitspraak over het PAS.
II. De brief vrij te geven voor verspreiding.

Aangehouden.

8.4

Inventarisatie grondgebruik Noordwijkerhout en De Zilk
Het project Snippergroen is bijna afgerond voor Noordwijk, Noordwijk binnen
en de buitengebieden van Noordwijk. Het is goed om ook een beeld te hebben
van het grondgebruik in Noordwijkerhout en De Zilk.

Besluit
I. In te stemmen met een inventarisatie van het grondgebruik in
Noordwijkerhout en De Zilk door bureau Eiffel.

Conform.
8.5

Kredietaanvraag onderhoud asfaltwegen 2019

Besluit
De gemeenteraad te verzoeken:
I.

in te stemmen met het in het investeringsplan, jaarschijf 2019,

opgenomen krediet voor:
a. vervanging diverse wegen asfalt.
b. vervanging asfalt secundaire wegen.
c. aanleg fietsstroken op de Herenweg.
II. in te stemmen met de dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten,
uit het in de huidige begroting opgenomen kapitaallastenniveau.

Conform.
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8.6

Toezegging drempels Zanderij wethouder de Jong
Wethouder de Jong heeft een toezegging aan de raad gedaan mbt drempels op
de Zanderij.

Besluit
De beantwoording van de toezegging van wethouder de Jong m.b.t. het
aanbrengen van tijdelijke drempels op de rondweg Bavo (de Zanderij) conform
bijgaande brief vast te stellen en te versturen aan de raad.

Conform met aanpassing.
8.7

Verzoek om bijdrage aan het project 'landschuurtjes'
De gemeente Noordwijk wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan
de renovatie van een aantal landschuurtjes als onderdeel van het project
‘B(l)oeiende Bollenstreek’. Aangezien de overheden uit de Bollenstreek al
bijdragen aan het project wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen
aan het verzoek om een aanvullende bijdrage.

Besluit
I. Geen gemeentelijke bijdrage te verlenen aan het project ‘landschuurtjes’ dat
onder het gebiedsprogramma ‘
B(l)oeiende Bollenstreek’ valt.

II. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) doormiddel van een brief
op de hoogte brengen van dit besluit.

Aangehouden.
9

Hamerstukken

9.1

Aanvraag Boekhorstruiters
De Boekhorstruiters verzoekt de gemeente om een eenmalige bijdrage om haar
accommodatie weer op orde te krijgen. De gemeente ondersteunt de
vereniging zodat zij kan uitgroeien tot een vitale vereniging die haar
maatschappelijke functie naar behoren kan uitvoeren.

Besluit
I. De raad voor te stellen in te stemmen met een eenmalige bijdrage aan
paardrijvereniging de Boekhorstruiters.
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II. De raad voor te stellen de eenmalige bijdrage ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat 2019.

Conform met redactionele aanpassing.

9.2

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Hoffman Outdoor Media B.V.
De commissie bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit op het Wobverzoek in stand te laten.

Besluit
Voorgesteld wordt het advies van de commissie bezwaarschriften te volgen en
het bestreden besluit in stand te laten.

Conform.
9.3

Bouw woning Oude Zeeweg 61 te Noordwijk
Er is een plan ingediend voor de bouw van een woning op het perceel Oude
Zeeweg 61 te Noordwijk. De bestaande woning zal worden gesloopt. Het
college is voornemens aan het plan medewerking te verlenen en zal de
gemeenteraad voorstellen de hiervoor vereiste verklaring van geen
bedenkingen in ontwerp voor terinzagelegging vrij te geven.

Besluit
I. Een uitgebreide procedure starten voor het bouwen van een woning op het
perceel Oude Zeeweg 61 te Noordwijk.
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure voorstellen een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor terinzagelegging vrij te geven.
III. Te besluiten geen grondexploitatieplan op te stellen.

Conform.

9.4

Collegebrief ziektegevallen wijk Grashoek Noordwijk
Bijgaande brief over het aantal ziektegevallen in de wijk de Grashoek aan dhr.
De H. versturen en hiermee het onderzoek op dit onderwerp af te sluiten.
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Besluit
I. Instemmen met het versturen van bijgaande brief aan dhr. De H. over het
aantal ziektegevallen in de wijk de Grashoek.

Conform met aanpassing.
9.5

Kombesluit Langevelderweg - Boekhorsterweg Noordwijkerhout
Het aanpassen van de grens van de bebouwde kom van Noordwijkerhout is
noodzakelijk door de openstelling van de rondweg Bavo (de Zanderij).
Door de openstelling van deze weg voldoet de grens van de bebouwde kom
niet aan de wettelijke voorschriften (Wegenverkeerrswet) voor een bebouwde
kom.

Besluit
De raad te verzoeken akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de
grens van de bebouwde kom (Wegenverkeerswet) op de Langevelderweg en de
Boekhorsterweg in Noordwijkerhout.

Conform.
9.6

KPI verslag- en informatiebeheer over 2018-juli 2019
De gemeentearchivaris constateert dat het archief voldoende voldoet aan de
wettelijke eisen. Diverse verbeteringen in het archiefbeheer zijn doorgevoerd.
Maar er zijn ook verbeterpunten die vanwege de fusie, verhuizing en vacatures
nog niet zijn afgerond. Het college besluit deze verbeterpunten de komende
tijd op te pakken.

Besluit
I. Kennisnemen van het verslag van de gemeentearchivaris inzake de archief
KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) over 2018 - juli 2019 met betrekking tot
de uitvoering van het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden
(bijlage A).
II. Vaststellen van de verbeterpunten genoemd in hoofdstuk 5 van het KPI
verslag.
III. Het verslag ter kennisname te sturen naar de raad.
IV. Het verslag ter kennisname te sturen naar het college van Gedeputeerde
Staten.

Conform met aanpassing.
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9.7

Memo zes-ogen-principe

Besluit
De raad middels bijgevoegde memo te informeren over de werkwijze van het
zes-ogen-principe.

Conform.
9.8

Uitstel aanbesteding Parallel Boulevard
Voorgenomen aanbesteding van oktober ’19 uitstellen tot nader order met als
reden:
- Het uitgebrachte rapport van adviescommissie Remkes
overstikstofproblematiek en het niet kunnen verkrijgen van een
natuurvergunning.
- Start uitvoering van het project Parallel Boulevard vertraagt hierdoor mogelijk
naar september 2021.
- Besluitvorming voor aanvullende kredieten benodigd voor het uitvoeren van
het project in 3 winterperiodes.
- Zorgvuldig behandelen van zorgen uit de omgeving op het definitieve
ontwerp dat voorligt.

Besluit
De aanbestedingsprocedure van het project Parallel Boulevard tot nader order
uit te stellen.

Conform met aanpassing.
9.9

Uitwerking akkoord arbeidsvoorwaarden gemeenten 2019 - 2020

Besluit
Vaststellen van de uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 - 2020 geldend
voor het jaar 2019.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
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10.1

PHO Maatschappij 30 oktober 2019

Besluit
Besproken.
11

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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