Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

31-03-2020

Tijd

9:00 - 13:15

Locatie

Videovergadering i.v.m. coronacrisis

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, 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.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Aanvullende memo B&W voorstel Binck Bank Tour

Besluit
Het college besluit:
I. De raad voor te stellen in te stemmen met een eenmalige bijdrage aan de
organisatie van de BinckBank Tour voor het organiseren van de tijdrit op 1
september 2020 onder de voorwaarde dat:
- de veiligheidsregio ondanks de coronacrisis, het verbod op evenementen tot
in elk geval 1 juni en de verwachte verzoeken op doorschuif van afgelaste
evenementen naar het najaar, toch toestemming geeft;
- indien de BinckBank tour niet doorgaat de eenmalige bijdrage aan de
gemeente wordt terugbetaald;
II. De raad voor te stellen de eenmalige bijdrage excl. btw ten laste te brengen
van de algemene reserve.
Conform.
8.2

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen CDA inzake huisvesting
statushouders
Het CDA heeft aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van
statushouders. Bijgaand collegevoorstel dient ter afdoening van deze vragen,
alsmede bijgaande brief met antwoorden op de gestelde vragen.

Besluit
Bijgaande beantwoording van de aanvullende schriftelijke vragen ingevolge
artikel 39 RvO van het CDA inzake de huisvesting van statushouders vast te
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stellen en de brief aan de raad te zenden.
Conform met aanpassing.
8.3

Beantwoording vraag inzake gunning NRB/ZVN
In reactie op de raadsbrief inzake de gunning van de gezamenlijke nieuwbouw
van de NRB en ZVN aan bouwbedrijf Van der Niet uit Noordwijk, heeft de heer
D. een vraag gesteld over een ‘shameplek’ in de Hoofdstraat. Deze vraag wordt
beantwoord in bijgaande collegebrief.

Besluit
I. De bijgevoegde collegebrief vast te stellen en toe te sturen.
Conform.
8.4

Concept jaarstukken 2019 Noordwijk
Concept jaarstukken 2019 Noordwijk worden met een voorlopig positief
jaarrekeningresultaat 2019 voorgelegd ter controle aan de accountant.
De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, zijn de
slotdocumenten van de planning & controlcyclus van het boekjaar 2019. Het
jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de paragrafen, terwijl de
jaarrekening de budgettaire verantwoording van de producten betreft, welke in
programmarekening en balans is verwerkt.
Alvorens de definitieve jaarstukken aan de raad worden voorgelegd worden
deze onderworpen aan een controle door onze accountant. De uitkomsten van
deze controle worden zo nodig verwerkt in de definitieve jaarstukken.

Besluit
I. Instemmen met de concept jaarstukken 2019 Noordwijk.
II. Kennis te nemen van het voorlopige positief jaarrekeningresultaat 2019.
Conform.
8.5

Jaarrekening VAB 2019 en concept begroting VAB 2021
Het VAB is het regionale overslagstation van het rest/grof- en gftafval. Jaarlijks
worden de jaarrekening en de begroting van het VAB aan de deelnemende
raden aangeboden. Deze raden mogen vervolgens hun zienswijze over deze
stukken indienen.

Besluit
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I.

De raad voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het

indienen van een zienswijze op de jaarrekening VAB 2019.
II.

De raad voor te stellen in te stemmen met de concept begroting VAB

2021 en geen gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een
zienswijze.
Conform.
8.6

Plaatsen gedenkbomen (Anne Frank bomen) in de 4 kernen van Noordwijk
Dit is een voorstel voor het plaatsen van 4 gedenkbomen om de viering van 75
jaar vrijheid/bevrijding en omdat Anne Frank (12 juni 1929 -31 maart 1945)
dit jaar 90 jaar oud zou zijn geweest extra te benadrukken met het aanplanten
van levende monumenten. Het Noordwijkse verleden is vervlochten met een
oorlogsverleden van beide wereldoorlogen, getuige diverse gebeurtenissen,
monumenten en twee musea. Om dit te benadrukken is het plan gevat om in
de vier kernen van deze gemeente (nazaten van de) Anne Frankboom aan te
planten. Dit zullen prachtige levende symbolen zijn voor vrijheid, onderling
respect en het in vrede met elkaar leven ongeacht ras en overtuiging.

Besluit
I. Akkoord te gaan met de aanschaf en aanplant van een gedenkboom in elk
van de vier kernen van de gemeente Noordwijk
II. Voor de dekking van deze kosten gebruik te maken van het geraamde
bedrag voor onvoorzien incidenteel en dit met de Voorjaarsnota 2020 integraal
met andere kleine wijzigingen aan de raad voor te leggen.
Aangehouden.
8.7

Stand van zaken Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is
gericht op het bereiken en in standhouden van een goede fysieke
leefomgeving. Voor 2019 is een actieplan opgesteld met als doel op 1 januari
2020 te kunnen werken met de wet. Basis hiervoor is de VNG roadmap. De
gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd hierover met brieven en
werksessies/presentaties aan de hand van concrete producten. In 2019 is
onder andere gestart met een inventarisatie van alle gemeentelijke
verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in een Omgevingsplan, verordening of -programma moet worden opgenomen. Ook is gestart met de
omgevingsvisie. Middels de brief Stand van zaken implementatie

Omgevingswet worden het college en de raad geïnformeerd over wat er op dit
moment wordt gedaan en hoe de raad wordt betrokken.

Besluit
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Conform met aanpassing.
8.8

Verlegging bocht Victoriberg te Noordwijkerhout

Besluit
I.

De Victoriberg, ter plaatse van de firma Meeuwenoord, niet te verleggen;

II.

De raad hierover informeren conform bijgaande raadsbrief;

III. Van Cromvoirt adviseurs beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.
Conform.
8.9

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020
De huidige Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD
Bollenstreek 2019 bestaat uit twee regelingen: het Persoonsondersteunend
budget (POB) en de lnspanningspremie (IP). In de praktijk blijkt dat beide
regelingen regelmatig verward worden en niet altijd goed op elkaar aansluiten.
Met de nieuwe Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW,
IOAZ 2020 stellen we vanaf 1 juli 2020 één regeling voor, waarin de huidige
twee regelingen in elkaar zijn geschoven.
De nieuwe regeling is verbreed, zodat ook alle jongeren vanaf 21 jaar een
aanvraag kunnen indienen. De individuele inkomenstoeslag kan worden
aangevraagd door mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en
die langer dan 2 jaar dat inkomen ontvangen.

Besluit
I.

De gemeenteraad voorstellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020 vast te stellen en deze per 1 juli 2020 in
werking te laten treden.
II.

Hierbij te kiezen voor de basis-verordening, die door de ISD Bollenstreek

wordt voorgesteld.
Conform.
8.10

Vormgevingsplan Zorgwijzer Bollenstreek
Voor het optimaal vormgeven van de samenwerking rondom de integrale
toegang is het college voornemens een stichting op te richten. De raad wordt
in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten tegen het
voornemen tot oprichting van de stichting integrale toegang Bollenstreek.

Besluit
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I. In te stemmen met het Vormgevingsplan Zorgwijzer Bollenstreek en het
daarbij behorende voornemen een stichting op te richten;
II. Het vormgevingsplan ter kennisname aan de raad te sturen;
III. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten ten
aanzien van het voornemen tot de oprichting van de stichting integrale
toegang Bollenstreek.
Oriënterend besproken.
8.11

Wabo: aanvraag omgevingsvergunning restauratie en verbouw monumentaal
pand (Voorstraat 114-116, Noordwijk)
Naar aanleiding van de ter inzagelegging van een ontwerp-vergunning voor
restauratie en verbouw van een monumentaal pand in de Voorstraat te
Noordwijk, zijn verschillende zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van die
zienswijzen is de vergunning op enkele onderdelen aangepast. De zienswijzen
geven echter geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit;
2. Onder aanpassing van het ontwerp-besluit omgevingsvergunning te
verlenen voor de restauratie en verbouwing van het pand Voorstraat
114-116 te Noordwijk tot 6 appartementen;
3. De indieners van zienswijzen te informeren over de beoordeling van
hun zienswijze en de verlening van de vergunning;
4. De uitvoering van beslispunten 2 en 3 te mandateren aan de directeur
van de Omgevingsdienst West-Holland.
Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Aansluiten bij regionale arbeidsgeschillencommissie
Werkgevers onder de cao Gemeenten moeten op grond van artikel 11.5 cao
Gemeenten een geschillencommissie instellen of zich aansluiten bij een
regionale geschillencommissie voor behandeling van de in dat artikel
genoemde geschillen tussen de werkgever en de werknemer. Door
aan te sluiten bij de regionale arbeidsgeschillencommissie van Servicepunt
71wordt voldaan aan de cao Gemeenten.

Besluit
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Aan te sluiten bij de regionale arbeidsgeschillencommissie van Servicepunt 71.
Conform.
9.2

Beantwoorden schriftelijke vragen PUUR
Op 10 maart jl, heeft de fractie van PUUR schriftelijke vragen ex. art. 39
Reglement van Orde (RvO) gesteld over het instellen van een gemeentelijk
decoratiestelsel-onderscheidingen.

Besluit
1. In te stemmen met bijgaande conceptbeantwoording schriftelijke vragen
Conform.
9.3

Benoeming leden Erfgoedcommissie Noordwijk en vaststelling
Vergoedingsregeling Erfgoedcommissie
Op basis van de Verordening Erfgoedcommissie Noordwijk 2019 stelt het
college een nieuwe erfgoedcommissie in. Tevens wordt de vergoedingsregeling
voor de commissie vastgesteld.

Besluit
I. De voorgestelde leden voor de Erfgoedcommissie Noordwijk te benoemen;
II. De Vergoedingsregeling Erfgoedcommissie vast te stellen;
III. De raad op de hoogte te brengen van de benoeming door middel van de
bijgevoegde raadsbrief;
IV. De benoemde leden van de Erfgoedcommissie op de hoogte te brengen
door middel van de bijgevoegde
benoemingsbrief.
Conform.
9.4

Principeverzoek Julianastraat 50A: wijzigen bestemming, sloop en nieuwbouw
woning en samenvoegen 2 woningen
Er wordt medewerking toegezegd aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming
naar een woonbestemming en de bouw van een woning op het achtererf. Er
wordt geen medewerking toegezegd aan het samenvoegen van Julianastraat 50
en 52.

Besluit
I. medewerking toe te zeggen aan de wijziging van de bedrijfsbestemming naar
woonbestemming
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II. medewerking toe te zeggen aan de bouw van een woonhuis op het achtererf
III. geen medewerking toe te zeggen aan de samenvoeging van de panden
Julianastraat 50 en 52;
IV. de aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde antwoordbrief
Conform.
9.5

Raadsvoorstel beschikbaarstelling budget herontwikkeling Vuurtorenplein
Voor de voorbereiding van de voorkeursvariant voor herontwikkeling van het
Vuurtorenplein is een investeringsbudget benodigd. Dit investeringsbudget
bestaat uit de voorbereidingskosten en de kosten voor verwerving van de
winkelpanden aan het Vuurtorenplein.
Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen om dit investeringsbudget
beschikbaar te stellen en te dekken uit de NUON-reserve.

Besluit
I. kennis te nemen van en in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel
‘Beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling van het Vuurtorenplein’;
II. de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk voor te stellen om een
investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het
Vuurtorenplein door middel van het bijgevoegde raadsvoorstel;
III. kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlage (bij dit advies gevoegd als
bijlage 3), op deze bijlage geheimhouding te leggen ingevolge artikel 25 lid 2
Gw jo. artikel 10 lid 2 onder b WOB en de gemeenteraad te verzoeken de
geheimhouding van de vertrouwelijke bijlage te bekrachtigen.
Conform.
9.6

Schriftelijke vragen CDA over Bulbs & Breakfast
Het CDA heeft vragen gesteld over de uitvoeringsovereenkomst Renovatie en
hergebruik landschuurtjes, hier verwoord als Bulbs & Breakfast. Het college
geeft hierop antwoord aan de raad.

Besluit
I. Bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 RvO
van het CDA inzake Bulbs & Breakfast vast te stellen en de brief aan de raad te
zenden.
Conform.
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9.7

Verzoek aanwijzen Voorstraat 79 tot gemeentelijk monument
Een bewoner heeft een verzoek gedaan om Voorstraat 79 voor te dragen als
gemeentelijk monument.
Geadviseerd wordt voorlopig geen procedure te starten om het pand aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Ten behoeve van dit verzoek kan wel
onderzoek worden verricht met betrekking tot de waarden van
het pand. Eventueel kan op basis hiervan in een later stadium worden bepaald
of een vorm van bescherming passend is.

Besluit
I. Geen voordracht te doen om het pand aan Voorstraat 79 aan te wijzen als
gemeentelijk monument;
II. Wel nader onderzoek te laten verrichten met betrekking tot de waarden van
het pand, door een onafhankelijk bureau;
III. Op basis van het onderzoek nader te bepalen of een vorm van bescherming
op zijn plaats is;
IV. Zowel aanvrager als eigenaar hierover te berichten met bijgevoegde
brieven.
Conform.
9.8

Voorstel nieuwe gemeentevlag
Een nieuw gemeentewapen is al door de gemeenteraad vastgesteld. Op 20
december 2019 is hierover een Koninklijk besluit genomen. De wapentekenaar
van De Hoge Raad van Adel maakt vervolgens een wapendiploma van het
nieuwe wapen. Bij een nieuw gemeentewapen hoort ook een nieuwe
gemeentevlag. Aan de Hoge Raad van Adel willen we vragen een model voor
een nieuwe gemeentevlag van Noordwijk te maken. Vervolgens vragen we de
gemeenteraad om dat ontwerp vast te stellen.

Besluit
I. Instemmen met het laten ontwerpen van een gemeentevlag door de Hoge
Raad van Adel;
II. Het ontwerp van de Hoge Raad van Adel voor een gemeentevlag te laten
vaststellen door de gemeenteraad;
III. De kosten hiervan, te betalen uit de post Frictiekosten.
Conform.
9.9

Wabo: beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning
(Duinschooten 12-032, Noordwijkerhout)
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Er is bezwaar gemaakt tegen de weigering om een omgevingsvergunning te
verlenen. De aanvraag had betrekking op legalisering van twee aan elkaar
gebouwde bergingen, waarbij één berging een veranda heeft. De commissie
die de bezwaren heeft onderzocht is van oordeel dat het besluit op goede
gronden is genomen en adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
onder aanpassing van de motivering. Dit advies is overgenomen.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit, verzonden 11 september 2019,
waarbij een omgevingsvergunning is geweigerd voor het legaliseren van
een berging en veranda voor locatie Duinschooten 12-032 ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften ongegrond te verklaren onder aanpassing
van de motivering op een wijze zoals namens uw college tijdens de
openbare zitting is betoogd.
3. Gemachtigde van bezwaarmaker in kennis te stellen van de beslissing
op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst WestHolland.
Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

PHO Maatschappij

Besluit
Besproken.
10.2

PHO Economie en Leefomgeving

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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