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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-604824219 (DOS-2016-

0005004)

Contact

J.C. Welsink-Bax

070 - 441 71 97

jc.welsink@pzh.nl

Onderwerp:

Zienswijze Gedeputeerde Staten vrijwillige herindelingen gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout

Publiekssamenvatting:

De raden van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op 6 juli 2017 een besluit 

genomen tot het vaststellen van het herindelingsadvies gericht op een bestuurlijke samenvoeging 

per 1 januari 2019. Op basis van het concept-herindelingsadvies concluderen gedeputeerde 

staten, dat de raden van Noordwijkerhout en Noordwijk 6 juli 2017 een afgewogen beslissing 

hebben genomen. Gedeputeerde Staten zenden het herindelingsadvies met een positieve 

zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het feit dat beide 

gemeenteraden hebben besloten tot een vrijwillige herindeling met ingang van 1 januari 2019 

geeft vertrouwen in een vruchtbare toekomst voor de nieuwe gemeente en daarmee voor de 

regio Duin- en Bollenstreek.

Advies:

1. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de gemeenteraden van 

Noordwijkerhout en Noordwijk over het vaststellen van het herindelingsadvies gericht op de 

bestuurlijke samenvoeging van deze gemeenten: 

a. Vast te stellen de zienswijze over de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout;

b. Vast te stellen de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

c. Vast te stellen de brief aan de de raden en de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout;

d. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS wordt geïnformeerd over de zienswijze van 

Gedeputeerde Staten;

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.C Welsink-Bax. Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: MLEF Hoogendoorn - Bruins Slot digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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e. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin wordt beschreven dat het 

herindelingsadvies Noordwijk en Noordwijkerhout met een positieve zienswijze aan de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden aangeboden;

2. Geheimhouding op te leggen op de besluiten 1 tot en met 5 en de onderliggende stukken op 

basis van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder g, van de 

Wet Openbaarheid van Bestuur  en deze geheimhouding op te heffen indien de raden van de 

gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een positief besluit hebben genomen tot 

vaststelling van het herindelingsadvies. 

Besluit GS:

vastgesteld met een redactioneel mandaat voor de portefeuillehouder indien dit nodig is in 

verband met besluitvorming bij de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, en om de tekst van 

de brief aan PS positiever te herformuleren.

Bijlagen:

- Zienswijze Gedeputeerde Staten over samenvoeging gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout;

- Herindelingsadvies van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, inclusief kaart

Nota van zienswijzen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout;

- Raadsbesluit van de gemeente Noordwijk; 

- Raadsbesluit van de gemeente Noordwijkerhout;

- Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- Brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en de raden van de gemeenten 

Noordwijk en Noordwijkerhout;

- GS-brief aan Provinciale Staten.

- Advies van Twijnstra Gudde d.d. 4 april 2017

- Memo van Twijnstra Gudde d.d. 30 mei 2017.
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1 Toelichting voor het College

Zie brief aan PS

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Het vaststellen van de zienswijze is conform artikel 5, lid 3 van de Wet arhi een bevoegdheid van 

Gedeputeerde Staten. 

Als gevolg van het eerder vastgestelde herindelingsontwerp vallen de gemeenten conform artikel 

21 van de Wet arhi onder preventief financieel toezicht.

Geheimhouding wordt opgelegd  op de besluiten 1 tot en met 5 en de onderliggende stukken op 

basis van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wet 

Openbaarheid vna Bestuur en en deze geheimhouding op te heffen indien de raden van de 

gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout besluiten het herindelingsadvies vast te stellen. Dit 

besluit wordt verwacht op 6 juli 2017. Geheimhouding is noodzakelijk omdat het afhankelijk is van 

het al dan niet nemen van de besluiten van de raden van Noordwijk en Noordwijkerhout en omdat 

het gewenst is deze besluiten niet openbaar te maken als niet aan voorstaande voorwaarde is 

voldaan van besluitvorming door de raden.

2 Proces

Zie brief aan PS

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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