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Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder
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Samenvatting

Besluit

Z-19-092104 - 223141
Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging gemeenschappelijke
regeling HLTsamen
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Juridische Zaken
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om het college toestemming te geven om te besluiten tot de 1e
wijziging van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen.
Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling HLTsamen
op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot wijziging vanuit de
colleges en de werkorganisatie zelf. De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel
de regeling in overeenstemming te brengen met de praktijk en aan te sluiten bij
nieuwe wetgeving. De regeling kan worden gewijzigd door unanieme
besluitvorming door de colleges, na verkregen toestemming daartoe van de
raden.
In het voorjaar van 2019 lag ook een voorstel over de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling HLTsamen voor. Die wijziging kon niet worden
geëffectueerd omdat de colleges geen eensluidend besluit konden nemen over
de wijziging, omdat de gemeenteraad van Teylingen geen toestemming gaf te
besluiten tot de wijziging zoals werd voorgesteld. Het nu voorliggende voorstel is
aangepast naar aanleiding van de behandeling van het eerdere voorstel in de
gemeenteraden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-096154 - 237714
Zienswijze op voorgenomen juridische fusie tussen Noordwijkse Woningstichting
(NWS) en Woonstichting Stek
Dhr. A. de Jong, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brief aan Woonstichting Stek.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen.
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c Wob
geheimhouding op te leggen op bijlage VI en VII en al hetgeen hierover is
besproken in de vergadering.
Woonstichting Stek heeft het college verzocht een zienswijze uit te brengen op
de voorgenomen fusie met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) per 1 januari
2020. Het college geeft in haar zienswijze aan in algemene zin positief te staan
tegenover de bundeling van krachten tussen woningcorporaties. Het is hierbij
wel van belang dat de beoogde fusie aantoonbaar een meerwaarde vormt voor
de inwoners van onze gemeente. Uit de fusie effectrapportage blijkt dat de fusie
op termijn een flinke besparing kan opleveren op de organisatiekosten. Het blijkt
voor het college echter onvoldoende hoe deze besparing in de toekomst zal
worden ingezet. Dit zal pas blijken als het ondernemingsplan en de
meerjarenbegroting is opgesteld. Hierdoor is het in dit stadium niet mogelijk om
de meerwaarde voor onze inwoners vast te stellen. Het college beperkt zich
daarom in haar zienswijze tot een positieve houdingten aanzien van de te
verwachten besparing. In dit stadium is de beschikbare informatie onvoldoende
om een volledige zienswijze uit te brengen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-099311 - 240298
Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake duurzaamheidsdoelstellingen
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Beleid en Advies
De beantwoording van de schriftelijke vragen over het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen, ingediend door de fractie van D66, vast te stellen.
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen. Besloten wordt de beantwoording van de
raadsvragen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100465 - 242681
Stand van zaken Uitspraak Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Te besluiten om voor het beoordelen van de aanvragen omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in bestemmingsplanprocedures
het bijgaande stroomschema te gebruiken als toetsingskader.
2. Bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken uitspraak Programma
Aanpak Stikstof (PAS) vast te stellen.

Samenvatting

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan dat het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt kan worden als basis voor
toestemming voor activiteiten. Het PAS bevatte de basis om toestemming te
geven voor activiteiten die stikstof veroorzaken. De gemeente gebruikte deze
PAS voor het verlenen van vergunningen op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor bijvoorbeeld woningbouw of
bedrijfsuitbreiding. Door de uitspraak van de Raad van State kon ook het
landelijke rekenprogramma AERIUS niet meer gebruikt worden. Dit had tot
gevolg dat veel (Wabo)vergunningen niet verleend konden worden en de
gemeenteraad bestemmingsplannen niet kon vaststellen. Inmiddels is er een
nieuwe AERIUS-calculator beschikbaar gekomen om berekeningen te doen. Het
toepassingsbereik van deze calculator is beperkter. Verder betekent het dat alle
berekeningen die waren gedaan met de oude methode, opnieuw gedaan moeten
worden. Het college besluit een stroomschema, dat is ontwikkeld door de
Omgevingsdienst West Holland, te gebruiken als toetsingskader voor
vergunningverlening en voor het vaststellen van bestemmingsplannen. Met dit
besluit kan een aantal vergunningen sneller en zonder nieuwe berekening
worden verleend, waardoor een aantal projecten doorgang kan vinden.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-100991 - 243855
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

