Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-05-2019

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, 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
Hemelvaart: burgemeester afwezig. Loco vervangt.
Weth. Van den Berg was aanwezig bij kennissessie "Loco voor de leeuwen".
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit

Kennis genomen.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Bouw woonappartementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck)
Voor de bouw van woonappartementen op het perceel Koningin Astrid
Boulevard 50 te Noordwijk (Villa Sonnevanck) is een omgevingsvergunning
aangevraagd. Om medewerking te kunnen verlenen moet worden afgeweken
van de regels van het bestemmingsplan. Het bouwplan is naar het oordeel van
het college te massaal en wijkt af van de uitgangspunten van de Integrale
Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig. Medewerking aan de gevraagde
omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Besluit
I. De gevraagde omgevingsvergunning voor het thans voorliggende
schetsontwerp van 4 december 2018 weigeren en de vergunningsprocedure
dienovereenkomstig vervolgen.
II. Aan de gemeenteraad geen voorstel doen met betrekking tot een verklaring
van geen bedenkingen en de raad daarvan in kennis stellen.

Aangehouden.
8.3

Boek grondbedrijf 2019

Besluit
I. De raad voor te stellen in te stemmen met het Boek Grondbedrijf 2019,
inhoudende:
a) de herzieningen van de grondexploitaties van de Bouwgronden In Exploitatie
(BIE’s) op eindwaarde.
b) het doen van een uitspraak c.q. her te bevestigen dat de gemeente een reëel
en stellig voornemen heeft om een aantal complexen in de nabije toekomst te
ontwikkelen.
c) het doen van een uitspraak c.q. her te bevestigen dat de gemeente
voornemens is om een aantal complexen vooralsnog niet te ontwikkelen en te
behouden in de algemene dienst.
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d) de constatering dat in de jaarrekening 2018 een voorziening zijn getroffen
voor 1 complex en een tussentijdse winstneming voor 4 complexen.

Conform, met redactionele aanpassing.
8.4

Schriftelijke vragen artikel 39 inzake Japanse duizendknoop
De beantwoording van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO met als
onderwerp: Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) conform bijgaande brief
vaststellen en versturen naar de gemeenteraad.

Besluit
Vaststellen van de brief.

Conform, met redactionele aanpassingen.
9

Hamerstukken

9.1

Bouw 5 recreatiewoningen achter Duindamseweg 12 te Noordwijk
Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor het bouwen van 5
recreatiewoningen op een perceel aan de Duindamseweg. De gemeenteraad
wordt voorgesteld de vereiste verklaring van geen bedenkingen af te geven en
in vervolg daarop wordt de omgevingsvergunning verleend.

Besluit
I. Met inachtneming van de behandeling van de zienswijze tegen het ontwerpvergunningsbesluit, de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de bouw van 5 recreatiewoningen aan de
Duindamseweg (achter nummer 12);

II. Na afgifte van de verklaring als bedoeld onder 1 de omgevingsvergunning
definitief te verlenen.

Conform.
9.2

Jaarstukken 2018 "oud" Noordwijk
Jaarstukken 2018 “oud” Noordwijk sluiten met een negatief saldo met daarin
opgenomen een verlies van het grondbedrijf en een tussentijdse winstneming
Duineveld. De algemene dienst sluit derhalve met een positief saldo.

Besluit
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I. Instemmen met de jaarstukken 2018 “oud” Noordwijk.
II. Instemmen met de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
inzake het resultaat 2018:
a. Onttrekking van een bedrag aan de algemene reserve wegens tekort
rekeningsaldo 2018;
b. Onttrekking van een bedrag uit de reserve grondbedrijf en toevoeging van
dit bedrag aan de algemene reserve (verlies grondbedrijf);
c. Toevoeging van een bedrag aan de reserve grondbedrijf in verband met
tussentijdse winstneming Duineveld, naar aanleiding van het boek
Grondbedrijf 2019, en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.
III. De raad voorstellen:
a. de jaarrekening 2018 “oud” Noordwijk vast te stellen en de
programmaverantwoording en paragrafen voor kennisgeving aan te nemen;
b. te besluiten tot toevoeging en onttrekking aan de onder II genoemde
reserves.

Conform.
9.3

Jaarstukken 2018 Noordwijkerhout
De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, zijn de
slotdocumenten van de planning & controlcyclus van het boekjaar 2018. Met
de Jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de
begroting. De jaarrekening 2018 Noordwijkerhout sluit met een negatief
jaarrekeningresultaat.

Besluit
I. De jaarrekening 2018 Noordwijkerhout vast te stellen en de
programmaverantwoording en paragrafen voor kennisgeving aan te nemen.
II. In te stemmen met het onttrekken van het bedrag aan de algemene reserve
ter dekking van het negatieve rekeningresultaat 2018.

Conform.
9.4

ODWH: machtiging tot inzage informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Door een wetswijziging in het Activiteitenbesluit zijn bedrijven en gemeenten
verplicht om energiemaatregelen te melden aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Het is de bedoeling dat de ODWH inzage krijgt in
deze
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meldingen en zo toezicht kan houden op de naleving van de
energiebesparingsplicht van bedrijven en instellingen.

Besluit
I. De Omgevingsdienst West-Holland te machtigen tot het inzien, verkrijgen en
gebruiken van informatie, welke door inrichtingen is verstrekt aan de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede
lid Activiteitenbesluitmilieubeheer.

Conform.
9.5

Schriftelijke vragen art 39 RvO afvalscheiding in Noordwijk

Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van
GroenLinks overeenkomstig art. 39 RvO inzake de afvalscheiding in Noordwijk.

Conform met redactionele aanpassingen.
9.6

Schriftelijke vragen D66 artikel 39 (RvO) fasering werkzaamheden Parallel
Boulevard

Besluit
I. In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van
D66 overeenkomstig artikel 39 RvO inzake de fasering van de werkzaamheden
Parallel Boulevard en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Conform
10

Regionale zaken

Besluit
Weth. Salman nam deel aan regio-overleg voortijdige schooluitval.
Regiodag: portefeuillehouders zijn bij diverse pho's en onderwerpen aanwezig
en nemen kennis van de ambtelijke annotaties.

Weth. Ter Hark en De Jong namen deel aan de thema-bijeenkomst over
"Noordwijk in de regio" op 14 mei jl. De griffie zal advies opstellen over wijze
van betrekken raad
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11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Mail Petitie Tweede Kamer en Kabinet

Besluit
College neemt kennis van de petitie en ondersteunt het pleidooi voor meer
geld voor Jeugdzorg. Het standpunt dat - mocht dit uitblijven - taken door de
gemeente weer worden teruggegeven, ondersteunt het college niet. De
transformatie van de jeugdhulp vergt nu eenmaal veel tijd.
11.2

Brief Bistro Bardot aanvraag locatie

Besluit
Kennis genomen van de situatie Bistro Bardot.
Op de informatieve memo legt het college geheimhouding op (Wob,
persoonlijke beleidsopvattingen).
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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