Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

19-03-2019

Tijd

9:00 - 14:00

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.
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

8.2

Collegebrief antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO inzake
subsidie ondernemersfonds voor Noordwijkerhout en De Zilk

Besluit
In te stemmen met de Collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp ‘subsidie ondernemersfonds
Noordwijkerhout en De Zilk’.

Na redactionele aanpassingen akkoord.
8.6

vervoer brede school school

Besluit
Aangehouden.
9

Hamerstukken

9.1

Awb: beslissing op bezwaar tegen weigeringsbesluit duurzaamheidssubsidie
(Fluitekruid 22, Noordwijk)
De te subsidiëren maatregelen blijken reeds vóór de aanvraag om subsidie te
zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet het verzoek om subsidie niet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. Bijgevolg is de gevraagde subsidie terecht geweigerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 5 november 2018 gericht tegen het
weigeringsbesluit verlening duurzaamheidssubsidie d.d. 8 oktober 2018,
overeenkomstig het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften
ontvankelijk te verklaren;
2. Conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift tegen het weigeringsbesluit ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 5 november 2018 gericht tegen het
weigeringsbesluit verlening duurzaamheidssubsidie d.d. 8 oktober 2018,
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overeenkomstig het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften
ontvankelijk te verklaren;
2. Conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift tegen het weigeringsbesluit ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform.
9.2

beantwoording raadsvragen PUUR t.a.v. zienswijze kadernota RDOG HM
Op 8 maart 2019 heeft PUUR schriftelijk raadsvragen gesteld t.a.v. de
zienswijze op de Kadernota RDOG 2020. In dit advies aan B&W wordt een
beantwoording voorgesteld.

Besluit
I. Instemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen van PUUR.

Conform.
9.4

Dubieuze debiteuren

Besluit
I De vordering van een (grote) dubieuze debiteur oninbaar lijden als gevolg van
de afwikkeling van het faillissement waarbij geen uitkering heeft
plaatsgevonden aan concurrente schuldeisers en hierbij te beschikken over de
voorziening dubieuze debiteuren.
II. Een aantal kleine vorderingen uit praktische overwegingen oninbaar lijden.

Conform.
9.5

Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Vanwege de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en
vanwege wijzigingen in de uitvoering van een aantal taken binnen de ISD
Bollenstreek, diende de gemeenschappelijke regeling te worden gewijzigd. Het
wijzigingsvoorstel ligt nu voor.

Besluit
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De Raad te verzoeken in te stemmen met de wijziging op de
gemeenschappelijke regeling ISD Bollentreek 2019.

Na redactionele aanpassing akkoord.
9.6

Rapportage frictiekosten 2018
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 zijn er in 2017
en 2018 voorbereidingskosten gemaakt, de zogenoemde frictiekosten. In deze
brief wordt verder ingegaan op de werkelijk gemaakte frictiekosten in 2018.
Daarnaast zal er doorkijk worden gegeven naar de periode 2019-2022.

Besluit
I. Instemmen met bijgaande brief betreffende de frictiekosten 2018.

Conform.
9.7

Uitbreiding parkeerkelder onder Olieburg
Er wordt medewerking toegezegd aan het maken van een parkeerkelder in de
Olieburg. Alle plan- en uitvoeringskosten komen voor rekening van de
initiatiefnemer.

Besluit
I. Medewerking toezeggen aan het maken van een parkeerkelder in de
Olieburg, mits alle plan- en uitvoeringskosten voor rekening komen van de
verzoeker.

Conform.
9.9

Verkoop aandelen en verlaging garantstelling GOM

Besluit
I. Instemmen met de verkoop van aandelen GOM (genummerd 260.001 t/m
325.000) van de voormalige gemeente Noordwijkerhout.
II. Instemmen met verlaging van de garantstelling voor de door de GOM bij de
BNG afgesloten kredietfaciliteit.
III. Afgeven van volmacht aan Notariskantoor Boon.

Conform.
9.10

Voorontwerpbestemmingsplan Schulpweg 55
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De eigenaar van het perceel Schulpweg 55 is voornemens een greenportwoning
op te richten op die kavel, gelegen naast huisnummer 57. Het oprichten van de
woning is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2015. Om de
ontwikkeling mogelijk te kunnen maken dient eerst met goed gevolg een
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Voorliggend
bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader waarmee het
oprichten van de woning mogelijk wordt gemaakt.

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Schulpweg naast nr. 57”.
II. Het voorontwerpbestemmingsplan “Schulpweg naast nr. 57” vrijgeven voor
inspraak en vooroverleg.
III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Conform.

9.11

Voorontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14
Op een stuk bollengrond, gelegen naast de woning Zilkerbinnenweg 14 in De
Zilk, wil de eigenaar een greenportwoning bouwen. Het betreft een incourante
hoek bollengrond, een zogenaamde ‘overhoek’, die door schaalverdeling niet
meer effectief te bewerken valt. De te realiseren woonkavel vormt een
uitbreiding van het bestaande bouwcluster. Planologische medewerking aan
voorliggend initiatief wordt overwogen omdat het hier een overhoek betreft,
alsmede dat de impact van de bouw op het landschap beperkt is.

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Zilkerbinnenweg 14 eo”
(NL.IMRO.0575.Zilkerbweg14eo-

VO01).

II. Het voorontwerpbestemmingsplan "Zilkerbinnenweg 14 eo” vrijgeven voor
inspraak en vooroverleg.
III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
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10.1

Kennismakingslunch / bestuurlijk overleg Katwijk & Noordwijk

Besluit
Concept-agenda van kennismakingsgesprek is besproken..
10.2

Agenda en stukken extra PHO Bestuur & Middelen 20-03-2019

Besluit
Besproken.
10.3

Extra portefeuillehoudersoverleg Economie Holland Rijnland 20 maart 2019

Besluit
Vaststellen van het memo.

Akkoord.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting
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