Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

14-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

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
Op het moment van samenstellen van deze agenda zijn er nog brieven in de
routing welke afgehandeld worden binnen de deadline.

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Niet besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Bouw woonappartementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck)
(Hans Bedijn en Daniël Ruigrok schuiven vanaf 10.00 uur aan)
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.

8.2

Duurzaamheidsprogramma 2019 met doorkijk 2020-2021

Besluit
I. Het Duurzaamheidsprogramma 2019 voorlopig vast te stellen;
II. Het Duurzaamheidsprogramma 2019 ter vaststelling aan de raad voor te
leggen;
III. Voor de activiteiten op het gebied van verduurzaming van de leefomgeving
en de gemeentelijke organisatie de raad via de Voorjaarsnota 2019 voor te
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stellen een aanvullend budget voor 2019 beschikbaar te stellen en te dekken
uit het budget onvoorzien incidenteel.

Ad I het duurzaamheidsprogramma 2019 wordt niet "voorlopig vastgesteld"
maar herbevestigd. Ad II: aangezien het programma 2019 de huidige stand van
zaken beschrijft en een voortzetting van reeds ingezette acties van voorgaande
gemeenten behelst, wordt het concept-raadsvoorstel omgezet in een brief aan
de raad.
8.3

Kunstproject Verdwenen Erfgoed

Besluit
I. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het kunstproject
‘Verdwenen Erfgoed’.
II. Het beoogd aantal staanders van het kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’
terug te brengen naar 5 staanders, zodat het kunstproject binnen het reeds
beschikbaar gestelde budget kan worden gerealiseerd.
III. De gemeenteraad te vragen een aanvullend budget beschikbaar te stellen
voor realisatie van de fietsroute behorend bij het Kunstproject ‘Verdwenen
Erfgoed’ en dit te dekken uit de reserve ‘Kunstuitingen’.
IV. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken
rondom het kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’.

Conform.
8.6

Principeverzoek verbouwen en uitbreiden Hotel Het Hogerhuys, Emmaweg 25
te Noordwijk
Er is verzocht om medewerking aan het verbouwen en uitbreiden van Hotel Het
Hogerhuys aan de Emmaweg 25 te Noordwijk. De gevraagde medewerking
wordt toegezegd, mits het voorzien in de grotere parkeerbehoefte afdoende is
gewaarborgd.

Besluit
I. Medewerking toezeggen, mits het parkeren afdoende is gewaarborgd.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

beantwoording schriftelijke vragen NZlokaal OOV
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Beantwoording vragen art. 39 NZlokaal.

Besluit
Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen NZLokaal.

Conform. Vóór verzenden brief check op antwoord 1.
9.2

gewijzigde 5e gemeenschappelijke regeling VAB

Besluit
Vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VAB (5e wijziging).

Conform.
9.3

Voorjaarsnota 2019
Bijgaand bieden wij u de voorjaarsnota 2019 aan. Hierin worden de
budgetaanpassingen weergegeven ten opzichte van de begroting 2019. De
cijfers zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven tot 1 april van het lopende jaar
en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Besluit
I. Instemmen met de in de voorjaarsnota 2019 genoemde technische
aanpassingen van de budgetten en de ramingen van de bijgestelde budgetten
verwerken in een begrotingswijziging over 2019;
II. Het resultaat van de mutaties, een negatief resultaat, ten laste te brengen
van het begrotingsresultaat 2019.

Conform.
9.4

Wabo: beslissing op bezwaar inzake opleggen last onder dwangsom m.b.t. een
erfafscheiding ('s-Gravendamseweg 59, Noordwijkerhout)
Er is zonder vergunning een 2 meter hoge erfafscheiding (schutting) op een
erfgrens langs openbaar gebied gerealiseerd vóór de voorgevelrooilijn. De
Omgevingsdienst heeft hier een beginselplicht tot handhaven omdat er een
melding is gedaan van het illegale bouwwerk. Er is geen concreet zicht op
legalisatie en er doen zich geen bijzondere omstandigheden voor, die zich
tegen handhaving verzetten. De ingebrachte bezwaren zijn ongegrond

Besluit
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I. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 13 november 2018 - waarbij een
besluit last onder dwangsom is opgelegd in verband met het realiseren van een
erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn op de locatie ‘s-Gravendamseweg 59
te Noordwijkerhout - ontvankelijk verklaren.
II. In overeenstemming met het advies van de Regionale Commissie
Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te
handhaven en de begunstigingstermijn te bepalen op drie weken ná de
beslissing op het bezwaarschrift.
III. Bezwaarmaker op de hoogte brengen van deze beslissing op bezwaar.
IV. De uitvoering van beslispunt 3 mandateren aan de directrice van
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
9.5

Wabo: beslissing op bezwaar verlening omgevingsvergunning vergroten
woning (Tulpstraat 31, Noordwijk)
Omwonenden voelen zich door het bouwplan op allerlei aspecten in hun leefen woongenot aangetast. Dit als gevolg van de toename van de bouwmassa
van het pand. De van toepassing zijnde regels blijken bij de beoordeling van
het plan op een juiste wijze te zijn toegepast. De vergunning is terecht
verleend.

Besluit
I. De bezwaarschriften gericht tegen het besluit, verzonden 25 september 2018
- waarbij vergunning wordt verleend voor het verbouwen en vergroten van de
woning Tulpstraat 31 te Noordwijk - conform het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften, ontvankelijk verklaren.
II. De bezwaarschriften – overeenkomstig het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften - ongegrond verklaren en het bestreden besluit
van 25 september 2018 in stand laten.
III. De gemachtigde van bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte
brengen van deze beslissing op bezwaar.
IV. De uitvoering van beslispunt 3 mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
9.6

Werkplan ‘Omzien naar Elkaar” in de Duin- en Bollenstreek
De vijf Duin- en bollenstreek gemeenten hebben Uitvoeringsprogramma
maatschappelijke zorg 2018 - 2021 “Omzien naar elkaar” in februari 2018
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vastgesteld. Voor de financiering (van onderdelen) het uitvoeringsprogramma
is het werkplan Omzien naar elkaar Duin en Bollenstreek opgesteld. Voor de
uitvoering van dit werkplan wordt een beroep gedaan op het Investeringsfond
van de Gemeente Leiden.

Besluit
I. Vaststellen werkplan Omzien naar elkaar Duin en Bollenstreek
II. Namens het college van Burgemeester en wethouders bij de gemeente
Leiden een beroep te doen op het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg.

Conform met redactionele aanpassingen.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

Stand van zaken Schiphol

Besluit
Kennis genomen.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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