H/fNoordwijk
gemeente

Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

15-02-2022

Tijd

9:00-14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, Rotonde

Voorzitter

WJ.A. VerHeij

Aanwezigen

WJ.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R.
Salman en S. Jansen

1

ter Hark, Frans Mencke, D.T.C.

Opening, mededelingen & rondvraag
Bes/uit:

Besproken
1 .01

Persgesprek 1 5 februari 2022
Besluit:

Besproken
1 1

Vaststellen van de agenda
Bes/uit:

Vastgesteld.

1.2

Corona
Bes/uit:

Besproken

2.1

Vaststellen openbare besluitenljst collegevergadering d.d. 8 februari 2022
Besluit:

Vastgesteld

3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken

4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Bes/uit:

Besproken
5

Vakanties en activiteiten college
Bes/uit:

Besproken
6

Raad

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken
6.1 .1

Agenda uitloopavond 1 5 februari
Besluit:

Besproken

6.1 .2

Agenda uitloopavond 1 6 februari
Besluit:

Besproken

6.1.3

Initiatiefvoorstel inzake Vuurtorenplein 47 (Roodkapje)
Bruisend Noordwijk heeft een initiatiefvoorstel gedaan tot het treffen van een
voorbereidingsbesluit. Gelet op het reglement van orde moet 48 uur
voorafgaand aan de raadsvergadering de mening van het college hierop

kenbaar gemaakt worden.
Bes/uit:

I. In te stemmen met de beantwoordingsbrief inzake initiatiefvoorstel

Roodkapje en deze toe te zenden aan de raad

Conform
7

Bespreekstukken
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7.1

Aansprakelijkheidsstelling BAM renovatie sportpark Lageweg
De gemeente Noordwijk renoveert het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg.
De gemeente is ontwerpverantwoordelijk en heeft BAM Bouw- en Techniek
(BAM) opdracht gegeven het ontwerp te realiseren. Na het gunnen van de

opdracht aan BAM heeft BAM gevraagd om toestemming om een deel van het
werk als prefab te mogen ontwerpen en uitvoeren. De gemeente heeft daarmee
ingestemd, met de aantekening dat een en ander voor risico van BAM is. BAM

heeft de prefabwand ontworpen.
Tijdens de realisatiefase zijn manco's in het constructieve ontwerp aan het licht
gekomen, nadat het constructieve ontwerp door bouw- en woningtoezicht voor
realisatie was vrijgeven. Vanwege het mogelijk risico op instorting heeft het
bouwteam besloten de bouw stil te leggen. De hoofd- en nevenaan nemers
lijden daardoor stagnatieschade. De gemeente moet de stagnatiekosten aan de
aannemer(s) voldoen indien en voor zover de gemeente aansprakelijk is voor
de ontwerpomissies. De analyse van het dossier door van La Gro Geelkerken
Advocaten wijst echter uit dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt in het
oorspronkelijk ontwerp, maar dat BAM fouten heeft gemaakt bij het ontwerp
van de prefabwand in de realisatiefase. Uw college wordt daarom geadviseerd
BAM aansprakelijk te stellen voor de te late oplevering, en de raad daarover te
informeren
Bes/uit:

I. BAM Bouw- en Techniek te Rotterdam door middel van bijgevoegde brief
aansprakelijk te stellen voor de te late oplevering van de renovatie van het

gemeentelijk sportpark aan de Lageweg;
II. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren over de
bestuurlijke stellingname inzake de stagnatieschade op de renovatie van het

gemeentelijk sportpark aan de Lageweg.

Conform met aanpassing

7.3

Subsidie 2022 wijkverenigingen

Conform de Subsidieregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021 stelt
het college jaarlijks het maximale subsidiebedrag per wijkvereniging en de
groslijst met activiteiten vast waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.
Bes/uit:

I. De groslijst met activiteiten voor de wijkverenigingen voor het jaar 2022 vast
te stellen en

II. het maximale subsidiebedrag voor 2022 vast te stellen op een bedrag van
1 .647,- per wijkvereniging.
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Conform
8

Hamerstukken

8.1

Westeinde 66 te Noordwijk, bouwen van een greenportwoning
In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan ingediend voor het

bouwen van een greenportwoning op het perceel Westeinde 66 te
Noordwijkerhout. Het college neemt ten aanzien van het plan een negatieve
grondhouding in en zegt aan het plan geen medewerking toe.
Besluit:

I. Ten aanzien van het voorliggende plan geen medewerking toe te zeggen aan

het bouwen van een greenportwoning aan het Westeinde 66 te
Noordwijkerhout;
II. De aanvrager te informeren over dit besluit door middel van de bijgesloten

antwoordbrief.
Conform
8.2

Beantwoording vragen PvdA over jeugdhulp -budget
Door de PvdA zijn vervolgvragen gesteld n.a.v. eerdere beantwoording van

raadsvragen over het jeugdhulpbudget. Met deze raadsbrief beantwoorden we
de vervolgvragen. Tevens verwachten wij met de beantwoording van deze en

de vorige schriftelijke vragen de motie "Extra geld voor jeugdzorg inzetten
voor jeugdzorg" van 29juni 2021 als afgehandeld te mogen beschouwen.
Besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van de raadsbrief.
2. De raadsbrief te versturen op 1 5 februari 2022.

Conform
8.3

Ontheffing Wvg
Verhees Notarissen heeft namens Ravensbergen Bloemenhandel BV het verzoek
gedaan om een eenmalige ontheffing van het voorkeursrecht perceel te

verlenen.
Besluit:
I. eenmalig ontheffing te verlenen op grond van artikel 1 0 lid 6 van de Wvg
voor de levering van perceel Noordwijk, sectie H, nummer 773, van
Ravenbergen Bloemenhandel B.V.
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Conform
8.4

Subsidieregels Cultuur 2022
De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 besloten om het nieuwe

cultuurbeleid 'Cultuur in de Kern' 2022-2025 vast te stellen. De
subsidiebeleidsregels moeten hierop worden aangepast.
Besluit:

I. De volgende subsidieregels vast te stellen:
i. Amateurkunst gemeente Noordwijk 2022,
ii. Culturele evenementen gemeente Noordwijk 2022,
iii. Erfgoedfonds 2022,
iv. Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022,
II. De datum van inwerkingtreding vast te stellen op de dag na publicatie;
III. Opdracht te geven om de subsidieregels te publiceren;

Conform
8.5

Leidsevaart 229-230 te Noordwijk
Het college wordt geadviseerd om geen medewerking te verlenen aan het

ingediend principeverzoek tot de bouw van twee Greenportwoningen en de
omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning aan de

Leidsevaart 229-230. Wel wordt geadviseerd een alternatief voor te dragen in
de vorm van één Greenportwoning op perceelnummer 21 5 en de omzetting
van de bestaande bedrijfswoning op perceelnummer 216 naar een
burgerwoning zoals voorgesteld in de 'Verbeelding Leidsevaart 229-230'.
Besluit:

I. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek tot de bouw van twee
Greenportwoningen en de omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar

burgerwoning aan de Leidsevaart 229-230
II. Medewerking te verlenen aan één Greenportwoning op perceelnummer 21 5

en de omzetting van de bestaande bedrijfswoning op perceelnummer 216 naar
een burgerwoning zoals voorgesteld in de 'Verbeelding Leidsevaart 229-2 30'
Ill. De aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde antwoordbrief

Conform
8.6

Beantwoording vragen PvdA over Schuitengat
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Op 5 januari 2022 ontving het college van burgemeester en wethouders

schriftelijke vervolgvragen ex artikel 39 Reglement van Orde (Rvo) namens de
fractie van PvdA. De vragen hebben betrekking op verkoop van het
Schuitengat. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording
van deze schriftelijke vervolgvragen.
Besluit:

I. In te stemmen met voorgestelde beantwoording van schriftelijke

vervolgvragen artikel 39 PvdA inzake verkoop Schuitengat.

Conform
8.7

Verlenging termijn levering locaties aan Van Erk
Op 9 novemberjl. is de samenwerkingsovereenkomst tussen Van Erk en de
gemeente tot stand gekomen. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Van

Erk en de gemeente staat opgenomen dat levering van de locaties die Van Erk
heeft gekocht van Bever, uiterlijk binnen vier weken na het vervuld zijn van de
totstandkomingsvoorbehouden plaats dient te vinden. Deze termijn verstreek
op 3januari 2022. Deze termijn bleek niet haalbaar. Vandaar dat verlenging
van de termijn van uiterlijke levering tot 1 5 februari 2022 is verleend op 29

december 2021 .Vanwege de huidige ontwikkelingen wordt verzocht de termijn
nogmaals te verlengen en wel tot 31 maart 2022. De verwachting bestaat dat
de levering alsnog vóór 31 maart 2022 kan plaatsvinden.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met uitstel van de uiterlijke termijn van levering van de

locaties aan Van Erk.
II. Akkoord te gaan met de bijgevoegde (concept) brief gericht aan alle
vennootschappen van Van Erk die zijn opgenomen in de SOK.
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken
10

Regionale zaken

10.1

Themabijeenkomst AB RDOG HM
Besluit:
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Besproken
1 0.2

Stukken DB ISD Bollenstreek onderdeel regio voor 1 7 februari 2022
Besluit'

Besproken
11

Sluiting
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