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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. R. Hermans, plv secretaris;Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder;Dhr. J. van 
Buuren, wethouder;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-037258 - 80896 

Onderwerp Benoeming secretaris en plv secretaris commissie bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De heer E. Rietveld te benoemen als secretaris van de commissie bezwaren 
en klachten. 
2. De benoeming van mevrouw S. Mulder als secretaris van de commissie 
bezwaren en klachten in te trekken. 
3. Mevrouw S. Mulder te benoemen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting Vanwege een wijziging in de verdeling van de werkzaamheden binnen het team 
Juridische Zaken en om de formatie binnen het secretariaat op het gewenste 
niveau te brengen wordt de heer E. Rietveld, adviseur A juridische zaken van de 
werkorganisatie HLTsamen, secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 
Mevrouw S. Mulder, adviseur B juridische zaken van de werkorganisatie 
HLTsamen, wordt plaatsvervangend secretaris, naast de eerder aangewezen 
plaatsvervangers. Het college is bevoegd de secretaris en plaatsvervangers aan 
te wijzen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037429 - 81347 

Onderwerp Vaststellen Inrichtingsplan Havenkwartier 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorliggende inrichtingsplan. 
2. In te stemmen met enkele afwijkingen op het handboek HIOR in het 

voorliggende inrichtingsplan.  

Samenvatting Op 19 december 2017 is het bestemmingsplan Havenkwartier onherroepelijk 
geworden. 
Al eerder is gestart met de bouw van een onderdeel van het Havengebied, de 
bouw van de Stekwoningen, genaamd de Veilingmeester. Met het in werking 
treden van het bestemmingsplan kan ook de overige woningbouw gestart 
worden. De omgevingsvergunning voor de woningen is door de bouwer namens 
ontwikkelaar Provast ingediend. Belangrijk is ook dat de inrichting van het 
openbaar gebied definitief wordt vastgesteld.  
De afgelopen periode is door partijen intensief gewerkt aan de uitwerking van 
het inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Op basis van de uitgangspunten 
uit de anterieure overeenkomst is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Naar 
aanleiding van een drietal inspraakreacties op het inrichtingsplan en aanvullende 
onderzoeken is een definitief inrichtingsplan opgesteld. 
Ten aanzien van de waterhuishouding ligt dit gebied zeer kritisch. Vandaar dat 
met deskundige inbreng tot een optimale inrichting is gekomen. Op basis van de 
uitgangspunten uit de onderzoeken voor de drainage, hemelwaterafvoer en riool 
is het inrichtingsplan met bestek en tekeningen door de ontwikkelaar 
vervaardigd en door de gemeente op het handboek HIOR getoetst. Het college 
besluit in te stemmen met het voorliggende inrichtingsplan Havenkwartier.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-032885 - 81688 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 14 maart 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen van de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 14 maart 
2018. 

Samenvatting Op woensdag 14 maart 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in Katwijk. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. 
Deze adviezen worden op 6 maart 2018 ook voorbesproken met de AB-leden 
van de vijf Bollengemeenten. De adviezen uit deze gemeenten (inclusief de HLT 
gemeenten) zijn als bijlage 1 bijgevoegd aan dit voorstel 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037766 - 82226 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 27.02.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van dinsdag 27 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


