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ISD Bollenstreek

Loopt uw ondersteuning voor de Wmo af?
Vraag
Ik heb ondersteuning via de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) en de termijn van
mijn ondersteuning loopt af. Kan die ondersteuning
verlengd worden en hoe kan ik dat regelen?
Antwoord
De verlenging van uw ondersteuning (Hulp bij het
huishouden en/of begeleiding) kunt u aanvragen via
het meldingsformulier Wmo. In dit formulier kunt
u aangeven om welke ondersteuning het gaat en
waarom u de ondersteuning langer nodig hebt.

Begroting 2022 in
één oogopslag
De begroting in één oogopslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022. In één
oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld veiligheid, aan onderwijs en aan sport en cultuur.
U vindt de Begroting in één oogopslag na de gemeenteberichten.

Ben je nog op de goede weg?
Op donderdag 25 november 2021 organiseert de
afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen (VVN)
een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50
jaar en ouder. De cursus bestaat uit een rit met een rijinstructeur en een theoretisch gedeelte met workshops
om inzicht te krijgen in eigen rijvaardigheid.
Het programma
In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs
met de cursisten ongeveer een half uur rijden in hun
eigen auto. Het is dus geen examen of test en het
rijbewijs kan niet worden ingenomen. Ook kunnen
de cursisten hun gehoor- en gezichtsvermogen en
het reactievermogen testen en er wordt ingegaan op
(nieuwe) verkeersregels.

Cursisteninformatie
De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 25 november
2021 in het clubgebouw van V.V. Noordwijk in
Noordwijk. Je kunt jezelf opgeven voor de ochtend of
voor de middagsessie. De ochtendsessie duurt van
9:00 tot 12:00 uur en de middagsessie van 13:00 tot
16:00 uur. De kosten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt
u op de cursusdag zelf betalen.
Aanmelden
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus
kan tot 10 november 2021 per e-mail naar
dorisvankampen@iclouds.com.
Toegangscheck
In verband met de coronamaatregelen vanuit de
overheid moet er een geldige QR-code worden getoond.

Wanneer loopt uw ondersteuning af?
In de brief die u van de ISD voor de toekenning van
Hulp bij het huishouden en/of begeleiding hebt
gekregen staat de ingangsdatum en de einddatum
van de ondersteuning die u krijgt.
Wanneer een meldingsformulier indienen?
We adviseren u bij voorkeur 12 weken voor de
einddatum het meldingsformulier in te leveren en
uiterlijk 8 weken voor de einddatum.
Levert u het meldingsformulier op tijd in? Dan weet
u voor de einddatum of uw huidige ondersteuning
ongewijzigd doorgaat of aangepast wordt.
Levert u het meldingsformulier later in? Dan kunnen
wij u niet garanderen dat u op tijd een besluit krijgt.
Hoe komt u aan het meldingsformulier?
U kunt het meldingsformulier ophalen bij Voor
ieder 1 (tijdens openingsuren) van uw woonplaats
of downloaden via de website van de ISD
Bollenstreek of bij de ISD opvragen. Op basis van het
meldingsformulier neemt de ISD contact met u op.
Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over de werkwijze Wmo of uw
bestaande voorziening Wmo kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 2/4

Nieuws van de Raad

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 26 oktober 2021
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 september 2021
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Installatie en benoeming
6. Vaststelling hamerstukken
6a. Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021
6b. Raadsvoorstel Verstrekken reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V.
6c. Raadsvoorstel Aanpassing kapitaalstructuur en samenwerkingsovereenkomst Meerlanden B.V.
6d. Raadsvoorstel Herziene begroting jeugdhulp 2021 en begroting 2022 Holland Rijnland
6e. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding second opinion rapport inzake verzekering De Schelft
6f. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding brief voor ontheffing Wvg
6g. Raadsvoorstel Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 2023
6h. Raadsvoorstel Governance jeugdhulp Holland Rijnland
7. Bespreekstukken
7a. Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Adriaan van Erk Groep
8. Actuele moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

De agenda wordt definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden:
noordwijk.nl.

Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn
terug te vinden op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
166305 - 15 oktober 2021
Standplaatsvergunning vaccinatie bus (verlenging
t/m 28 okt)
169867 - 15 oktober 2021
Evenementenvergunning Herfstwandeling 24 okt
2021 NSL
Noordwijkerhout
171006 - 15 oktober 2021
Ontheffing blauwe zone Zeestraat
170380 - 15 oktober 2021
Ontheffing blauwe zone Pilarenlaan

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan
in De Zilk. Uw aanmelding ontvangen we graag
voor maandag 25 oktober 2021 12:00 uur via
griffie@noordwijk.nl.

Overzicht collectes
In week 42 en 43 zijn geen collectes gepland, dit
geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke
collectes

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad donderdag 28 oktober 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4 te Noordwijkerhout

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie donderdag 28 oktober 2021 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling van de agenda
Inventarisatie insprekers
Presentatie begroting gemeente Noordwijk 2022 (Beeldvormend)
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming.
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt,

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

dan bereiden de leden de besluitvorming in de
raad voor en komen zij tot een politiek standpunt.
De fracties gaan met elkaar in debat en het
college beantwoordt politieke vragen en legt
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen
via het Raadsinformatiesysteem
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de
commissievergadering in te spreken. Indien u
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u
verzocht zich uiterlijk de dag zelf voor 12:00 uur aan
te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon =31 (0)71
36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

HOUD
RT
JE BUU
M
IN VOR IXI
IK F
GEBRU IS
GRAT

fixi.nl

Fixi ABRI.indd 7

24-05-18 12:06

LEES VERDER >>
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Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-018709 - 7 oktober 2021
Rynesteyn 25 | het vervangen van raamkozijnen en
een voordeur
2021-018834 - 11 oktober 2021
Dobbelmannduin 39 | het realiseren van een
dakopbouw
2021-018832 - 11 oktober 2021
Quarles van Uffordstraat 4 | het wijzigen gebruik van
pension naar recreatieverhuur
2021-018907 - 12 oktober 2021
Jan Kroonsplein 3 | het realiseren van een
rookafvoerkanaal
2021-018971 - 13 oktober 2021
Oude Zeeweg 52 | het maken van een nieuwe
verhoogde kap, het wijzigen van de buitengevels, het
realiseren van een aanbouw, en het maken van een
nieuwe vaste trap
2021-018973 - 13 oktober 2021
Vuurtorenplein 12 | het tijdelijk plaatsen van steigers
Noordwijkerhout
2021-018757 - 7 oktober 2021
Beltmolen 16 | het vervangen van een raamkozijn
door een deurkozijn
2021-018833 - 11 oktober 2021
Liduinalaan 10 | het kappen van een boom
2021-018905 - 12 oktober 2021
Dr Schaepmanlaan 1 | het slopen van bestaande
garage en bouwen van een nieuwe garage
2021-018921 - 13 oktober 2021
Pauluslaan 17 (kavel 19) Landgoed Sancta Maria
sectie E 7723 | het bouwen van een woning
2021-018971 - 13 oktober 2021
Oude Zeeweg 52 | het maken van een nieuwe
verhoogde kap, het wijzigen van de buitengevels, het
realiseren van een aanbouw, en het maken van een
nieuwe vaste trap
2021-018973 - 13 oktober 2021
Vuurtorenplein 12 \ het tijdelijk plaatsen van steigers
De Zilk
2021-018819 - 9 oktober 2021
Zilkerbinnenweg 26 | het plaatsen van 3 dakkapellen

De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-016115
Voorstraat 37 | het bouwen van een aanbouw met
dakterras, interne wijzigingen en het verhogen van de
bestaande berging
2021-014413
De Ruyterstraat 8A | het verbouwen van
appartementen

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-016059 - 13 oktober 2021
Wantveld 33 | het plaatsen van een kap op een
bijgebouw
Noordwijkerhout
2021-015937 - 13 oktober 2021
Meeuwenlaan 25 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Besluit van rechtswege
Noordwijk
2021-014479 - 12 oktober 2021*
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen en inrichten van
de 1e en 3e verdieping
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

van de gemeente Noordwijk bekend, dat onder
toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder
3 van de Wabo en gelet op de afgifte van
een verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad d.d. 28 september 2021, is besloten
een omgevingsvergunning te verlenen voor het
bouwen van winkelruimten, 42 appartementen en
een parkeergarage aan het Maarten Kruytstraat te
Noordwijk.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt
met ingang van de dag na deze publicatie gedurende
zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel
aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor inzage
verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de
gemeentewinkel /Omgevingsdienst West-Holland,
gelet op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze omgevingsvergunning is alleen
rechtstreeks beroep mogelijk. Rechtstreeks
beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen
die een zienswijze hebben ingediend, en voor
derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze
hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid met
de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn
de dag ná de terinzagelegging van het besluit
(artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit houdt in dat in het beroepsschrift
aangegeven moet worden tegen welke gronden
aangevoerd worden tegen dit besluit. Na afloop
van de zes weken termijn kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer aangeleverd worden.

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 21
oktober 2021.

Verzonden besluiten - Beroep
Bekendmaking omgevingsvergunning Maarten
Kruytstraat te Noordwijk (zaaknr.: 2020-020388)
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
het college van burgemeester en wethouders

Digitale versie
Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen
voor een evenement of bijvoorbeeld een
terrasvergunning moet u bij de gemeente zijn. Het
gaat om aanvragen op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanvragen
worden behandeld door de gemeente.
• Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u
gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

noordwijk.nl/gemeenteberichten
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.
Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u ook
geen bezwaar indienen.
Indienen bezwaar en/of beroep
Als u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of
beroep. Welke procedure er gevolgd moet worden,
verschilt per situatie. Voor de mogelijkheden
verwijzen we u naar de officiële bekendmaking in
het Gemeenteblad van de gemeente Noordwijk op
overheid.nl Houd wel altijd goed de termijnen in de
gaten. Meer info: noordwijk.nl/bezwaarenberoep

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur)
of e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ook via sociale media bereikbaar
: @noordwijkzh
: facebook.com/gemeentenoordwijk
: instagram.com/gemeentenoordwijk
De gemeente Noordwijk is niet aansprakelijk
voor de redactionele inhoud van deze krant.
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Begroting 2022 in één oogopslag
De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van

Hoeveel betaalt u in 2022 aan:

de gemeente Noordwijk in 2022. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen

Afvalstoffenheffing (éénpersoons) € 250,56
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 389,40
Rioolheffing (eigenarenheffing)
€ 192,05

vermogen van de gemeente in 2022. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten.
We passen 1,7% inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met
u op. Samen maken we Noordwijk! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting.

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten Rijk

63,9
MLN

Het grootste deel krijgen we van het Rijk

€ 63.901.000

37,9

Lokale heffingen/belastingen

MLN

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen

€

37.939.000

94,5

Overige inkomsten

MLN

Huren onroerende goederen
Doeluitkeringen, zoals inkomensondersteuning
Beschikking over reserves
Overige, zoals dividend BNG Bank

€ 3.712.000
€ 9.446.000
€ 56.630.000
€ 24.670.000

Totale inkomsten

€ 196.298.000

27,5
MLN

Bestuur
Gemeentelijke organisatie
Gemeentelijke gebouwen

€ 5.344.000
€ 18.983.000
€ 3.140.000

Veiligheid

5,2
MLN

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid Regio (VRHM)

€
€

Verkeer en parkeren

MLN

Parkeren
Verkeer en bereikbaarheid
Verhardingen
Overige, zoals openbare verlichting

€
€
€
€

Vermindering dekking afschrijvingen
Overige onttrekkingen
Toevoegingen

€ - 3.533.000
€ - 53.097.000
€ 52.703.000

€ 122.327.000

Eigen vermogen 31-12-2022

MLN

€
€

MLN

Onderwijsbeleid
Onderwijshuisvesting

€
€

Bestuur en
dienstverlening
14%

MLN

Sport
Kunst en cultuur

€
€

18,7
MLN

€
€
€

8.627.000
8.868.000
1.214.000

20,9

Wonen en ruimte

MLN

Verkeer en
parkeren
5%

Beleid volkshuisvesting
Beleid ruimtelijke ontwikkeling

€
€

Economie 2%

Algemene dekkingsmiddelen

Overige, zoals geo-informatie

461.000
2.065.000

€ 18.333.000

Algemene dekkingsmiddelen

53
MLN

€ 52.909.000

Sport en
cultuur 5%

Wonen en ruimte
11%

Duurzaamheid en
leefomgeving
9%

MLN

€ 12.321.000
€ 13.085.000
€ 10.857.000
€ 6.218.000

Milieu en groen
Afval en riolering
Overige, zoals wijkgericht werken

Onderwijs 2%

6.282.000
2.914.000

42,5

Duurzaamheid en leefomgeving

Veiligheid
3%

2.436.000
2.516.000

9,2

Sport en cultuur

Jeugd
Wmo
Bijstand
Overige, zoals volksgezondheid

Algemene
dekkingsmiddelen
27%

1.470.000
2.640.000

5

Onderwijs

Sociaal domein en volksgezondheid

Verdeling uitgaven in %

1.378.000
1.286.000
4.406.000
2.286.000

4,1

Economische zaken
Strand, markt en toerisme

€ 126.254.000

2.025.000
3.128.000

9,4

Economie

Verloop eigen vermogen

Eigen vermogen 1-1-2022

Bestuur en dienstverlening

Sociaal Domein en
volksgezondheid
22%

Totale uitgaven

€ 195.192.000

Positief resultaat

€

* De gemeenteraad behandelt de begroting op 10 november 2021.
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

1.106.000

