Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

25-06-2019

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, D.T.C. Salman, E. Voorham (toehoorder).

Toelichting

Burgemeester afwezig tussen 10.30 en 12.00 uur (ontvangst Koningin
Máxima).

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
Titel boven moties ("bijgewerkt tot 22 mei") aanpassen naar actuele datum.
8

Bespreekstukken

8.1

Ondermijningsartikel in de APV

Besluit
De raad voor te stellen een ondermijningsartikel toe te voegen aan de
Algemene Plaatselijke Verordening van Noordwijk en Noordwijkerhout.

Conform.
8.2

Vervanging OVL Noordwijkerhout 2019
Conform de meerjarenbegroting openbare verlichting 2019 – 2022 wordt
jaarlijks een deel van de openbare verlichting in Noordwijkerhout vervangen. In
de meerjarenbegroting 2019 – 2022 is de keuze gemaakt energiezuinige
verlichting te plaatsen. De voor de uitvoering hiervan benodigde bedragen zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting OVL. Voorgesteld wordt om de raad te
verzoeken het krediet dat is opgenomen in het investeringsplan voor 2019 ter
beschikking te stellen.

Besluit
De Raad in te laten stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag voor
het vervangen van de openbare verlichting conform de
meerjarenbegroting Openbare Verlichting 2019 – 2022 dat is opgenomen in
het investeringsplan 2019 / jaarschijf 2019.

Conform.
8.3

Verlening subsidie Stichting Vitalis 2019-2020
Het gebruik van jeugdzorg neemt toe. De gemeente Noordwijk wil voor de
jeugd onder andere inzetten op preventie om de toename van het gebruik van
jeugdzorg terug te dringen. Stichting Vitalis is een professionele non-profit
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organisatie die hier een bijdrage aan kan leveren. Zij doen dit door vrijwilligers
in te zetten voor het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18
jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie
bevinden en het risico lopen in de problemen te raken.

Besluit
Een subsidie aan Stichting Vitalis te verlenen voor het uitvoeren van een pilot
Vitalismaatjes in Noordwijk.

Aanhouden.
8.4

Naamgeving openbare ruimte Hendrika Duysterstraat te Noordwijk
Het gebied in Noordwijk nabij de Susanna van Ettenstraat/Johanna van
Hoornstraat waar de voormalige Northgo sporthal stond wordt
getransformeerd tot een woongebied. Er komt een nieuwe straat bij,
voorgesteld wordt om deze straat de naam Hendrika Duysterstraat te geven.
Hendrika Duyster was bestuurslid van het Nut, een comité voor het opvangen
van Belgische vluchtelingen in 1914.

Besluit
I. Toekenning van de naam voor openbare ruimte van de toekomstige straat in
de nieuwe woningbouwontwikkeling nabij de Susanna van Ettenstraat/Johanna
van Hoornstraat in Noordwijk: Hendrika Duysterstraat.

Conform.
8.5

Motie Voorzieningenniveau in De Zilk
Naar aanleiding van de beraadslaging op 19 maart 2019 over de ‘100-dagenbrief’ is de motie over het voorzieningenniveau in De Zilk aangenomen. In een
brief aan de gemeenteraad wordt gereageerd op de oproep aan het college.

Besluit
De reactie op de motie Voorzieningenniveau in De Zilk conform bijgaande brief
vaststellen en versturen aan de gemeenteraad.

Aangehouden.
8.6

Motie raad over verplaatsing Meeuwenoord

Besluit
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I. Kennisnemen dat de firma Meeuwenoord de onderhandelingen wil
heropenen op voorwaarde dat:
- de gemeente hen volledig schadeloos stelt zoals dit plaatsvindt in het kader
van de onteigeningswetgeving;
- de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de kosten die gemaakt moeten
worden om de locatie geschikt te laten zijn voor een woonfunctie.
II.

De onderhandelingen met Meeuwenoord niet te heropenen nu blijkt dat de

voorwaarden waaronder Meeuwenoord bereid is te verhuizen leidt tot een
hoger exploitatietekort;
III. Na taxatie van de benodigde grond voor de wegverlegging
belanghebbenden informeren over de hoogte van de gemeentelijke financiële
bijdrage in het geval Meeuwenoord zal verplaatsen;
IV. De gemeenteraad hierover informeren overeenkomstig bijgevoegde
concept-brief.

Conform.
8.7

Bouw van 37 gestapelde woningen aan de van de Mortelstraat
Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 37 gestapelde woningen op een
deel van de voormalige dierenweide aan de van de Mortelstraat tussen de
Adriaan Mouriszweg en de Sartoriusstraat te Noordwijk. Het plan omvat 8
zorgwoningen, 24 sociale huurwoningen en 5 vrije sector woningen. Het plan
wordt met een positieve grondhouding in procedure gebracht en de
gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te
geven en het ontwerp daarvan voor terinzagelegging vrij te geven.

Besluit
I. Een uitgebreide procedure (UOV) te starten en daarbij het voornemen te uiten
vergunning te willen verlenen voor een bouwplan voor het realiseren van 37
gestapelde woningen op een perceel aan de van de Mortelstraat tussen de
Adriaan Mouriszweg en de Sartoriusstraat te Noordwijk.
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure voorstellen in de
debatraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te laten vrijgeven voor
terinzagelegging.

Aangehouden.
8.8

beantwoording art 39 vragen nieuwbouwappartementen Rederijkersplein

Besluit
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Beantwoording schriftelijke vragen ex art 39 RvO inzake
nieuwbouwappartementen bij het Rederijkersplein.

Aangehouden.
8.10

Motie OZB verenigingen
Een door Tweede Kamerlid Omtzigt ingediend amendement heeft geleid tot
een wijziging van artikel 22 Of Gemeentewet m.b.t. de OZB tariefstelling. Op
grond van deze wetswijziging is het mogelijk bepaalde instellingen te belasten
naar het woningtarief. De wetswijziging roept echter nog zoveel vragen op, dat
de minister heeft besloten in samenwerking met de VNG te zoeken naar
oplossingen voor problemen in de uitvoeringssfeer.
Gelet hierop en de financiële consequenties wordt uw raad geadviseerd de
motie niet uit te voeren.

Besluit
Vaststellen van de brief aan de raad.

Conform, met redactionele aanpassing.
9

Hamerstukken

9.1

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand mevr. B.M. Oomsvan Ingen
Vanwege het grote aantal huwelijken in Noordwijk en het stoppen van een
aantal babsen is een werving gestart voor nieuwe babsen. Mevrouw B.M. Ooms
– van Ingen is als kandidaat uit de selectie gekomen. Nieuwe babsen worden
niet direct voor een lange periode benoemd, maar starten met een
proefperiode van 1 jaar.

Besluit
Mevrouw B.M. Ooms-van Ingen te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand voor een periode van 1 jaar.

Conform.
9.2

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand mevr. M.R. La Paglia
Vanwege het grote aantal huwelijken in Noordwijk en het stoppen van een
aantal babsen is een werving gestart voor nieuwe babsen. Mevrouw M.R. La
Paglia is als kandidaat uit de selectie gekomen. Nieuwe babsen worden niet
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direct voor een lange periode benoemd, maar starten met een proefperiode
van 1 jaar

Besluit
Mevrouw M.R. La Paglia te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor een periode van 1 jaar.

Conform.
9.3

concept-beantwoording vragen Lijst Salman omtrent reanimatiecursussen

Besluit
In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van schriftelijke vragen.

Conform.
9.4

Herinrichting sportpark De Boekhorst - instemmen DO en meervoudig
onderhandse aanbesteding
Het Voorlopig Ontwerp voor het multifunctionele clubgebouw van VVSB en
Northa, waarmee u als college op 26 maart heeft ingestemd, is nader
uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. U wordt geadviseerd om hiermee in te
stemmen waardoor het project formeel door kan naar de volgende fase.

Daarnaast wordt u geadviseerd om in te stemmen met meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedures voor de nieuwbouw van het
multifunctionele clubgebouw.

Besluit
I. Instemmen met het Definitief Ontwerp voor het multifunctionele clubgebouw
van voetbalvereniging VVSB en handbalvereniging Northa;
II. Instemmen met meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor de
nieuwbouw van het multifunctionele clubgebouw voor zowel het bouwkundig
als het installatietechnische deel.

Conform.
9.5

Het Jeugd en Gezinsteam

Besluit
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I. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland opdracht te geven om de resultaat
overeenkomst te verlengen tot en met 31 december 2020.
II. Akkoord te gaan met de aangescherpte opdracht voor het Jeugd en
Gezinsteam.

Conform
9.6

principeverzoek Binnenweg 8
Aanvrager wil een uitbouw op de eerste verdieping maken aan de achterzijde.
In de omgeving is een soortgelijke uitbreiding gerealiseerd. Bouwplan is
akkoord.

Besluit
I. Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het maken van een
uitbouw aan de Binnenweg 8
II. De aanvrager te informeren over dit besluit met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
9.7

Stralende openbare ruimte: Beheer door winkeliersvereniging straatmeubilair
Hoofdstraat Noordwijk
Om de uitstraling van de winkelstraat de Hoofdstraat e.o. in Noordwijk te
verbeteren heeft de winkeliersvereniging Noordwijk Shopping Center in
samenwerking met de gemeente een voorstel gedaan. Op basis van het
voorstel zijn er nu o.a. nieuwe banken en plantenbakken in de Hoofdstraat
gekomen. De winkeliersvereniging wil graag zelf de banken en plantenbakken
onderhouden, omdat zij meteen kunnen zien wanneer er iets mis is en het
daarmee ook snel kunnen oplossen.

Besluit
I. Instemmen met het beheer door winkeliersvereniging Noordwijk Shopping
Center van het straatmeubilair in de Hoofdstraat Noordwijk en het vergoeden
van de jaarlijkse kosten.
II. De kosten voor het jaar 2019 eenmalig te dekken uit het budget onvoorzien
incidenteel en dit voorstel, samen met andere kleine wijzigingen, in de
najaarsnota 2019 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Conform.
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10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

26 juni PHO Maatschappij

Besluit
Gaat niet door.
10.2

AB Stichting Rijk

Besluit
Besproken. De gemeentelijke bijdrage aan Stichting RIJK stijgt met
gebruikelijke inflatiecijfers.
10.3

Ambtelijke adviezen uit de vijf gemeenten op de agendapunten van het AB van
Holland Rijnland op 3 juli

Besluit
College stemt in met de ambtelijke adviezen.
11

Rondvraag

Besluit
In aanwezigheid van dhr. Frijlink en Tiemens wordt toegelicht dat n.a.v.
accountantsverslag geen wijzigingen op de jaarrekening zijn aangebracht. De
definitieve aanslag VPB in 2019 wordt verwerkt in de jaarrekening van 2019.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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