Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

28-09-2021

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, rotonde

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

Mw. W.J.A. Verkleij, J.P. van den Berg, R. ter Hark, D.T.C. Salman, T.C.W.M.
Alkemade, R. van Zijl en E. Voorham

Afwezig

1

F.G. Mencke

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken.
1.2

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Gewijzigd vastgesteld.
1.3

Bespreking gevolgen Corona
Besluit:

Besproken.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 september 2021
Besluit:

Vastgesteld met opmerking.
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken.
6

Raad

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken.
7

Bespreekstukken

7.1

Beantwoording vragen raadsexcursie De Schelft
De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de toekomst van het
huidige zwembad. Slopen we dit of gaan we over tot herstel in afwachting van
nieuwbouw? Om een goed besluit hierover te kunnen nemen, heeft het college
de leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor een rondleiding. Tijdens de
rondleidingen zijn er vragen gesteld. Afgesproken is dat de onbeantwoorde
vragen schriftelijk worden beantwoord.
Besluit:

I. In te stemmen met de beantwoording van de openstaande vragen, conform
bijgevoegde conceptbrief.
Conform met aanpassing.
7.2

Beleidsnotitie nieuwe wet inburgering
Nu het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering nadert, is
het zaak om de uitgangspunten van het beleid vast te leggen en aan de raad
voor te leggen ter vaststelling. De raad stelt de kaders vast. In bijgevoegde
beleidsnotitie staat omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn
van de gemeente ten aanzien van het inburgeringstraject van de
statushouder. De gemeente kan dit niet alleen realiseren en heeft daarvoor
samenwerkingspartners nodig. Die worden eveneens in de notitie benoemd,
waarbij duidelijk taken en rollen zijn toebedeeld.
Tot slot is in de notitie de financiële doorrekening opgenomen, voor zover die
op dit moment duidelijk is.
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Besluit:

I. De bijgevoegde beleidsnotitie Wet Inburgering voor vaststelling aan te bieden
aan de raad.
Conform.
7.3

Concept Strandnota
De visie en het beleid voor de strand worden samengevat in de strandnota. De
strandnota wordt iedere 5 jaar herijkt. Het voorgaande beleid wordt
geëvalueerd en waar nodig aangepast. Bij het opstellen van de strandnota is
met verschillende partijen overleg gevoerd.
Belangrijke uitgangspunten bij het ontwikkelen van de strandnota zijn: het
behouden van de eigen identiteit, meebewegen met trends en ontwikkelingen,
de balans tussen het actieve gebruik en het open en rustige karakter van het
Noordwijkse strand.
Besluit:

I. De concept-strandnota vast te stellen
II. De concept-strandnota ter visie te leggen voor de periode van vier weken.
Conform met aanpassing.
7.4

Offem Zuid - stand van zaken
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang binnen het project
Offem Zuid. Op verschillende delen van het gebied gaan komende periode
activiteiten en werkzaamheden starten.
Besluit:

I. In te stemmen met bijgaande raadsbrief, bedoeld om de gemeenteraad te
informeren over de voortgang van het project Offem Zuid.
Conform.
7.5

Schriftelijke vragen art. 39 RvO VVD inzake handhaving
Op 20 augustus jl. heeft de fractie van VVD schriftelijke vragen ex artikel 39
Reglement van Orde (RvO) ingezonden over de handhaving in het algemeen en
ten aanzien van arbeidsmigranten. Abusievelijk hebben we nagelaten de laatste
vraag van de VVD fractie te beantwoorden. Met bijgevoegde brief geeft het
college alsnog antwoord op de laatste vraag.
Besluit:
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I. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vraag
ex artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad welke is
gesteld door de fractie van de VVD inzake handhaving.
Conform met aanpassing.
7.6

Verkoop Schuitengat
BOMO III B.V. is voornemens Hotels van Oranje en omliggende panden te
herontwikkelen. Hiervoor zal het Schuitengat worden omgelegd
(rechtgetrokken). Initiatiefnemer wenst de inrichting van het Schuitengat aan te
laten sluiten op de inrichting en uitstraling van deze herontwikkeling. De
gemeente hanteert echter andere inrichtingseisen. Initiatiefnemer heeft daarom
de gemeente verzocht om het Schuitengat te mogen kopen met de toezegging
dat de huidige functie in stand blijft.
Besluit:

I. akkoord te gaan met de verkoop van het Schuitengat kadastraal bekend
Noordwijk sectie N 2917 (gedeeltelijk), groot circa 540 m² en kadastraal
bekend Noordwijk sectie N 2919 (gedeeltelijk), groot circa 75 m² aan BOMO III
B.V.
II. deze verkoop plaats te laten vinden voor een symbolisch bedrag van €1,onder de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst.
III. akkoord te gaan met de koopovereenkomst.
Conform.
8

Hamerstukken

8.1

Herziening bouwgrenzen omgevingsplan Bavoterrein
Het voorstel betreft een gedeeltelijke herziening van het omgevingsplan
Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van de Crisisen herstelwet (Chw). De gedeeltelijke herziening betreft een correctie van het
gebied rond het hoofdgebouw. De bouwgrenzen voor de woningen worden
weer op de oorspronkelijke locatie gelegd. Hierdoor kunnen er in totaal iets
meer woningen worden gebouwd. De herziening heeft verder geen gevolgen
voor de inhoud van het eerder vastgestelde omgevingsplan Bavoterrein .
Besluit:

I. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het
ontwerpomgevingsplan herziening omgevingsplan Bavoterrein met de GMLcode NL.IMRO.0575.OBBAVOBouwgrenzen-ON01 en in te stemmen met de
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gewijzigde beleidsregels en de Spelregelkaart;
II. de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpomgevingsplan, de gewijzigde
beleidsregels en de Spelregelkaart vrij te geven voor tervisielegging.
Conform.
8.2

Mindfulness trainingen Jeugd
Eén van de effecten van de Corona pandemie is het verminderde mentale
welbevinden onder jongeren en jongvolwassenen. Met de inzet van trainingen
Mindfulness, gericht op het vergroten van de weerbaarheid en mentale
veerkracht, wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het mentaal
welzijn onder de jeugd.
Besluit:

I. Voor de jeugdigen in de leeftijd van 14-21 jaar een training Mindfulness aan
te bieden.
II. De kosten voor de trainingen à € 14.800 te dekken vanuit het ontvangen
Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl vanuit het Rijk.
III. De opdracht voor het geven van de trainingen te gunnen aan
psychologiepraktijk Blossom te Noordwijkerhout.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken.
9.1

Termijnagenda
Besluit:

Besproken.
9.2

Moties
Besluit:

Besproken.
9.3

Toezeggingen
Besluit:

Besproken.
Pagina 5

10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
10.1

Persgesprek 28 september 2021
Besluit:

Besproken.
11

Sluiting
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