Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

09-07-2019

Tijd

9:00 - 13:30

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, D.T.C.
Salman en E. Voorham. (H.W.M. de Jong afwezig).

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
Besproken.
7.1

Besluitenlijst besluitenraad 25 juni 2019 en besluitenlijst debatraad 25 juni
2019

8

Bespreekstukken

8.1

Artikel 39 Rvo vragen Langevelderweg 37c
Op 16 juni 2019 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie
van het CDA Noordwijk. De vragen hebben betrekking op de verleende
omgevingsvergunning voor de Langevelderweg 37c. In dit collegevoorstel
wordt het college gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van deze
schriftelijke vragen.

Besluit
I. In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp Langevelderweg 37c.

Conform, met redactionele aanpassingen.
8.2

Beantwoording art 39 vragen nieuwbouwappartementen Rederijkersplein

Besluit
Beantwoording schriftelijke vragen ex art 39 RvO inzake
nieuwbouwappartementen bij het Rederijkersplein.

Conform.
8.3

Beantwoording art. 39 RvO Fietsen op het strand
Door de fractie van het CDA zijn vragen gesteld over het eventueel aanpassen
van de APV ter verruiming van de mogelijkheden tot het fietsen op het
Noordwijkse strand.
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Besluit
Raadsvragen beantwoorden overeenkomstig concept.

Conform, met redactionele aanpassingen..
8.5

Notitie enquete Parallel Boulevard
Hierbij de analyse van de resultaten van de enquête. Als bijlage is de
presentatie toegevoegd. Deze is besproken tijden s het overleg van 25 juni jl.

Besluit
College neemt kennis van de presentatie van de enquête over
Parallelboulevard.

Besluit
N.v.t.
8.6

Startnotitie gorndstoffenbeleid en -beheer.

Besluit
Akkoord te gaan met de voorgestelde lijn en aanpak van de startnotitie. In het
vervolg hierop in te stemmen met het opstellen van een aanvullende nota van
B&W aan de gemeenteraad voor de aanvraag van de bijbehorende financiële
dekking.

Conform met redactionele aanpassing.

Toelichting
Bij 4:4 "In samenspraak met de inwoners van Noordwijk". "Noordwijk" uit de
tekst weglaten.
8.8

Verlening subsidie Stichting Vitalis 2019-2020
Het gebruik van jeugdzorg neemt toe. De gemeente Noordwijk wil voor de
jeugd onder andere inzetten op preventie om de toename van het gebruik van
jeugdzorg terug te dringen. Stichting Vitalis is een professionele non-profit
organisatie die hier een bijdrage aan kan leveren. Zij doen dit door vrijwilligers
in te zetten voor het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18
jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie
bevinden en het risico lopen in de problemen te raken.

Besluit
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Een subsidie aan Stichting Vitalis te verlenen voor het uitvoeren van een pilot
Vitalismaatjes in Noordwijk.

Conform, pilot voor één kalenderjaar.
8.9

Tijdelijke parkeeroplossing Noordwijk aan Zee en terugkoppeling
haarbaarheidsanalyse structurele oplossingen (Aangeleverd op maandag 8 juli
2019 om 18:35 uur)

Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief "Tijdelijke parkeeroplossingen
Noordwijk aan Zee en terugkoppeling haalbaarheidsanalyse structurele
oplossingen"
2. Op 3 september presentatie geven aan college over terugkoppeling
haalbaarheidsanalyse structurele oplossingen en op 10 september presentatie
geven (1 uur) aan de gemeenteraad doormiddel van een RTG.

Conform.
8.11

Vervolgbericht 100 dagen
Op 16 april heeft het college toegezegd om voor het zomerreces de
gemeenteraad te informeren over de vervolgstappen op de speerpunten die
langer doorlopen dan de periode van 100 dagen. In dit vervolgbericht
concentreren wij ons op de zes ‘prominente dossiers’. Op vijf van de zes
dossiers is relevante voortgang geboekt.

Besluit
I. de raad per brief te informeren over de vervolgstappen sinds het 100 dagen
actieprogramma.
9

Hamerstukken

9.1

Aanbesteding nieuwbouw NRB/ZVN
Binnenkort wordt de gezamenlijke nieuwbouw van de Noordwijkse
Reddingsbrigade (NRB) en de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN) aanbesteed. Door
wijzigingen in wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid, de
duurzaamheidambities van de gemeente en de autonome toename in de
kosten door stijgende bouwkosten wordt verwacht dat het beschikbaar
gestelde krediet uit 2015 niet toereikend zal zijn. Met dit B&W advies wordt het
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college van B&W gevraagd in te stemmen met een verzwaard programma van
eisen ten behoeve van duurzaamheid voor de nieuwbouw van de NRB/ZVN.

Besluit
I. In te stemmen met een verzwaard Programma van Eisen ten behoeve van
duurzaamheid voor de nieuwbouw NRB/ZVN.

Conform.
9.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 39 succesvol bezwaar WOZaanslag
Op 18 juni 2019 ontving het College van B&W schriftelijke vragen ex artikel 39
Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van PUUR Noordwijk. De vragen
hebben betrekking op het onderwerp ‘succesvol bezwaar WOZ-aanslag’. In dit
B&W advies wordt het college van B&W gevraagd om in te stemmen met de
brief met de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van schriftelijke
vragen ex artikel 39 succesvol bezwaar WOZ-aanslag.

Conform.
9.3

Beantwoording vragen jubileum wedstrijd 230 jaar voetbal in Nederland
PUUR Noordwijk en NZ lokaal hebben vragen gesteld over een
jubileumwedstrijd ten behoeve van de eerste voetbalwedstrijd van Nederland in
1789 te Noordwijk.

Bijgaand de beantwoording namens het college.

Besluit
In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de gemeenteraad.

Conform, met redactionele aanpassingen.
9.4

Brief aan de gemeenteraad inzake verwerving Herenweg 21-23
De gemeente Noordwijk is al geruime tijd in gesprek met de eigenaren en
vertegenwoordigers van de Herenweg 21-23 over de aankoop van het perceel.
Hierover is tot op heden nog geen overeenstemming bereikt. Door middel van
bijgaande brief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van
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zaken omtrent de verwerving van het betreffende perceel. Met dit B&W advies
wordt het college gevraagd in te stemmen met de (concept) brief aan de
gemeenteraad.

Besluit
In te stemmen met het aanbieden van de brief aan de gemeenteraad inzake de
verwerving van het perceel Herenweg 21-23.

Conform, met redactionele aanpassing.
9.5

Lbr 19028/LOGA 19/03 en Lbr 19027/LOGA 19/02 CAR/UWO brandweer
Wijzigingen in de CAR/UWO hebben pas rechtskracht als deze lokaal zijn
vastgesteld. De wijzigingen in LOGA brieven 19/03 en 19/02 betreffen de
brandweer maar maken wel onderdeel uit van de CAR/UWO

Besluit
Conform.
9.6

Motie 'Onderzoek Koningin Wilhelmina
In november 2014 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een motie
aangenomen waarin een verzameling van onderwerpen is opgenomen ter
verlevendiging van de Koningin Wilhelmina Boulevard in de zomerweekenden.
De onderdelen van de motie zijn gedurende de afgelopen jaren voor een deel
uitgevoerd en voor een deel heeft besluitvorming niet tot uitvoering geleid.

Besluit
Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief waarbij de motie
‘onderzoek Koningin Wilhelmina Boulevard autovrij gedurende
zomerweekenden’ van 17 november 2014 is afgedaan.

Conform.
9.7

Onderwijshuisvesting, Internationale schakelklassen VO
In 2016 zijn de Internationale schakelklassen voortgezet onderwijs Duin- en
Bollenstreek (ISK VO) in Katwijk van start gegaan. Vanaf het begin was bekend
dat de ISK VO daar maximaal drie jaar konden blijven. Daarom is gezocht naar
een nieuwe locatie voor dit onderwijsaanbod. In Lisse is een geschikte locatie
gevonden, in de voormalige Beeksbrugschool. Deze basisschool moet worden
opgeknapt en aangepast voor het voortgezet onderwijs. In regionaal verband is
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afgesproken dat alle vijf de Duin- en Bollenstreekgemeenten aan de kosten van
deze huisvesting bijdragen.

Besluit
De raad voorstellen om:
I. Voor de huisvesting van de Internationale schakelklassen voortgezet
onderwijs in de Beekbrugschool te Lisse, voor de periode van 5 jaar, een
bijdrage, bij wijze van voorschot per jaar, beschikbaar te stellen.
II. In te stemmen met een afrekening achteraf naar feitelijk gebruik, op basis
van leerlingaantallen per gemeente bij de 1 oktober tellingen.
III. De kosten ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.

Conform.
9.8

Overeenkomst met garantiestelling TV De Boekhorst in het kader van
vernieuwing van sportpark De Boekhorst

Besluit
I. Instemmen met de formalisering van de afspraken met TV de Boekhorst,
conform bijgevoegd concept
II. kennis nemen van het bijgevoegde model van de akte van borgtocht van
BNG Bank;
III Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de
richtige nakoming van alle verplichtingen van Tennisvereniging De Boekhorst
uit hoofde van de lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met
referentie E2a01122010 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag
toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).

Conform.
9.9

Principeverzoek bouw van 3 woningen Nieuwe Zeeweg 27 en 27A te Noordwijk
(Hof van Breloft)
Het college zegt medewerking toe aan de sloop van de bestaande opstallen en
de bouw van 3 woningen op het perceel Nieuwe Zeeweg 27 en 27A te
Noordwijk. Bij gelegenheid zal de gemeenteraad hiervoor de vereiste verklaring
van geen bedenkingen moeten verlenen.

Besluit
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I. medewerking toe te zeggen aan de bouw van 3 woningen op het perceel
Nieuwe Zeeweg 27 en 27A te Noordwijk, mits de gemeenteraad bij gelegenheid
de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgeeft;
II. de belanghebbende te informeren overeenkomstig de bijgaande
antwoordbrief.

Conform.
9.10

Schriftelijke vragen fractie GroenLinks Noordwijk (art. 39 RvO) inzake
wifitracking vervolgvragen
Op 11 juni 2019 heeft de fractie van GroenLinks Noordwijk schriftelijke
raadsvragen gesteld inzake wifitracking. In dit advies aan B&W wordt een
beantwoording voorgesteld.

Besluit
Instemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen van de fractie
GroenLinks Noordwijk.

Conform.
9.11

Verbreding gemeentelijke garantie KSN
KSN Noordwijk leent om daarmee hun eigen bijdrage aan de nieuwbouw te
financieren. De gemeente Noordwijk staat garant. Het Waarborgfonds zou voor
het andere bedrag garant staan. De laatste partij maakt nu een terugtrekkende
beweging omdat de grondpositie op het strand een lastige is. Rijkswaterstaat
werkt niet mee aan de vestiging van een recht van opstal. De grond op het
strand wordt daarom of daardoor verhuurd. Dit geeft SWS naar eigen zeggen te
weinig zekerheid waardoor hun garantstelling onder druk is komen te staan.
Daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke garantie te verbreden.

Besluit
De gemeentelijke garantie voor de KSN te verbreden.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
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10.1

Mail collegetour GS Duin- en Bollenstreek

Besluit
Gemeente Noordwijk wil graag aansluiten bij het gesprek met het college van
GS met de Duin- en Bollenstreekgemeenten op 8 oktober a.s. en wil daarnaast
als aparte (fusie)gemeente met GS kennis te maken.
10.2

Stuurgroep HR Energieakkoord 20 juni 2019
Ter Kennisname het Verslag van de Stuurgroep Holland Rijnland
Energieakkoord 2017-2025 van 20 juni 2019

Besluit
Ter kennisname.

Het college neemt kennis van de stukken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Conceptagenda Noordwijk-Bloemendaal

Besluit
Besproken
11.2

Bezoek delegatie

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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