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ISD Bollenstreek

Nieuwe bedragen 2020
Vraag
Welke bedragen zijn gewijzigd per 1 januari 2020?
Antwoord
Per 1 januari 2020 is een aantal bedragen van de
Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Normbedragen PW
• Bedragen Bbz
• Bedragen IOAZ
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij
het huishouden
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb)
begeleiding
• De tarieven van de Regiotaxi
• De verhoging van de eigen bijdrage voor de Wmo

Inzamelen kerstbomen
Op woensdag 8 januari 2020 kunnen in Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk weer kerstbomen ingeleverd
worden.

Woonplaats De Zilk en Noordwijkerhout
De kerstbomen kunnen op de volgende locaties worden
ingeleverd:

Woonplaats Noordwijk
De kerstbomen kunnen van 10:00 - 15:30 uur worden
ingeleverd bij de volgende parkeerterreinen:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Palaceplein
Wantveld
Bonnikeplein
Van Limburg Stirumstraat
Parkeerterrein naast Northgo College
De Hagen, het terrein bij de scholen

Parkeerterrein De Duinpan in De Zilk
Park Mossenest ingang Fossa
De Brink
Groenewege hoek Spanjaarskrocht
Parkeerplaats Sporkenhout
Parkeerterrein bij de Schelft

12:00 – 13:00 uur
13:15 – 14:00 uur
14:15 - 15:00 uur
15:15 – 16:00 uur
16:15 – 16:45 uur
16:50 – 17:45 uur

Loterij
Bij inlevering van uw kerstboom ontvangt u een lootje.
Meer info: noordwijk.nl/kerstbomen.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

maandag tot en met vrijdag
van 8:30 – 12:30 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Zonder afspraak afhalen van: paspoort,
identiteitskaart en rijbewijs of doorgeven verhuizing.
maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:00 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Op afspraak (publieksbalie):
maandag tot en met vrijdag van 13:30 – 16:00 uur

Alleen op afspraak aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent
Gedrag.
maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur
woensdag van 14:00 – 19:00 uur

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding
Als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt voor
de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt
u persoonlijk een brief van de ISD over de nieuwe
tarieven gekregen.
Normbedragen Participatiewet
Deze bedragen kunt u vinden in de folders en op de
website van de ISD Bollenstreek.
Als u een uitkering hebt voor levensonderhoud, dan
krijgt u in februari een specificatie van uw uitkering
waarop het nieuwe normbedrag staat waar u recht op
hebt.
Eigen bijdrage Wmo
De eigen bijdrage Wmo wijzigt en wordt per 1 januari
2020 maximaal € 19,- per maand.
Formele documenten, informatie en folders
De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders
staan uiterlijk 2 januari 2020 op de website van de ISD
Bollenstreek.
Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe
bedragen, de folders en formulieren kunt u terecht bij
de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



U kunt telefonisch een afspraak maken
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Het vrijwilligerswerk in de gemeente is te vinden
in de online vacaturebank van Welzijn Noordwijk:
welzijnnoordwijk.nl/vrijwilligerswerk. Voor algemene
informatie over vrijwilligerswerk belt u +31 (0)71 - 71 14
334 (kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen) of
+31 (0)252 - 34 38 00 (kernen Noordwijkerhout en
De Zilk). U kunt ook kijken op bollenstreekmetelkaar.nl.

Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad op dinsdag 14 januari 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4 te Noordwijkerhout

Agenda rondetafelgesprek Presentatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling van de agenda
Plan van Aanpak Omgevingsplan De Boekhorst - Presentatie
Verbeterplan uitvoering bouwtaken door Omgevingsdienst West Holland - Presentatie
Jan Kroonsplein - Presentatie
Sluiting

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Agenda rondetafelgesprek Presentatie
1.
2.
3.
4.

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

Opening
Vaststelling van de agenda
Concept regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020 -2023 - Presentatie
Sluiting

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om
in te spreken.
De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid) en
instellingen (gemeenschappelijke regelingen).

>> VERVOLG ISD BOLLENSTREEK

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregels
maatschappelijke ondersteuning
ISD Bollenstreek 2020
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft
het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels
Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek per
1 januari 2020 gewijzigd. Per 1 januari 2020 is een
aantal bedragen en tarieven aangepast.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek. Het Uitvoeringsbesluit en de
Uitvoeringsregels staan op de website van de ISD
Bollenstreek isdbollenstreek.nl onder Verordeningen
en Regelingen.

Agenda openbare vergadering van de
Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: maandag 13 januari 2020
Aanvang: 12:15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Vaststelling van de agenda
Notulen van de vergadering van 16 december 2019
Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks
Bestuur van de ISD Bollenstreek
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Afsluiting

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.

Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen,
instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de
voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden
uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is het mogelijk
om in te spreken. Aanmelden hiervoor kan tot dinsdag
14 januari 2020 18:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

Campagne “Inzet oudere vrijwilliger” van
Bollenstreek met elkaar
Gaat u binnenkort met pensioen en wilt u graag
iets blijven doen? Denk dan aan vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk is waardevol. Voor de sportclubs
en verenigingen in uw dorp, voor de ouderen in het
verzorgingshuis, voor uw plaatsgenoten. Maar ook voor
uzelf.
In een vrijwilligersfunctie kunt u uw kennis en ervaring
blijven inzetten, om anderen te helpen of om uw
buurt mooier te maken. Tegelijkertijd doet u nieuwe
vaardigheden op en vergroot u uw netwerk.

Binnenkort
met
pensioen?

Noordwijk
12551 – 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Home 2020 | De Grent 1
januari 2020
12724 – 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Cafe Rosser 2020 | De Grent
12727 – 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Het Koffiehuis 2020 | De Grent
14130 – 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Calis Snacks 2020 |
Palaceplein
12814 - 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Snackbar A&P 2020 |
Hoofdstraat
12828 - 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd The Champ 2020 | De Grent
12828 - 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Open Doors 2020 | De Grent
12892 - 1 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd Zeepaardje 2020 | De Grent
13804 – 31 december 2019
Objectvergunning 7 januari 2020 | Nieuwe Zeeweg
12961 - 31 december 2019
Evenementenvergunning Husky Ride |12 januari 2020
| Nederzandt
Nog geen bezwaar mogelijk
Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén
bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen,
waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een
bepaalde aanvraag.

Bekendmaking belastingverordeningen
De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk
heeft op 17 december 2019 de volgende
belastingverordeningen vastgesteld:

Uw kennis is
goud waard,
ook in
vrijwilligerswerk

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de
Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die
via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De
vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij
deze vergadering, dan kunt u zich tot 13 januari 2020
aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via
clientenraad.isd@hotmail.nl.

• Verordening afvalstoffenheffing Noordwijk 2020 met
bijbehorende tarieventabel
• Verordening forensenbelasting Noordwijk 2020
• Verordening hondenbelasting Noordwijk 2020
• Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2020
met bijbehorende tarieventabel
• Verordening rioolheffing Noordwijk 2020
• Verordening onroerende-zaakbelastingen Noordwijk
2020

Bollenstreekmetelkaar.nl
BME_algemeen_Gaat uw moeder met pensioen_A4.indd 1
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• Verordening belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten Noordwijk 2020
• Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2020
Deze verordeningen treden in werking op de eerste
dag na die van bekendmaking via het Gemeenteblad
op de website www.overheid.nl.
De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019253140 – 18 december 2019
Abraham van Royenstraat 104A: het plaatsen van een
dakkapel
2019253116 – 19 december 2019
Kerkstraat 17: het plaatsen van gevelreclame
2019253315 – 19 december 2019
Dobbelmannduin 8: het bouwen van een woning
2019253673 – 19 december 2019
Vincentlaan 6 (kavel 46): het kappen van bomen
2019254022 – 19 december 2019
Egmonderstraat 33: het plaatsen van een dakkapel
2019254640 – 20 december 2019
Langevelderlaan 1 A (kavel 102 Sancta Maria): het
kappen van 3 zieke bomen
OLO 4853175 – 21 december 2019
Tolhoren 67: het bouwen van een veranda aan de
achterzijde van de woning
OLO 4855837 – 23 december 2019
Sancta Maria kavel 817: het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2019253686 – 19 december 2019
Delfweg 18: het uitbreiden van bedrijfsruimte
OLO 4855519 – 23 december 2019
Pilarenlaan 47: de bouw van een nieuw woonhuis
OLO 4855757 – 23 december 2019
Cicero 16: het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
OLO 4859809 – 30 december 2019
Sancta Maria kavel 102: het bouwen van een woning

De Zilk
OLO 4777457 – 23 december 2019
Het Zilt Plandeel 2B: het bouwen van 20
huurappartementen

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019191142
Residence Astrid 18: het vervangen van balkons a/d
westgevel
2019155202
Thomasbrug Schiestraat/Nachtegaalslaan: het
vervangen van de brug
Noordwijkerhout
2019210796
De Vlashoven 48: het tijdelijk periodiek gebruik van de
bestaande hal
2019223225
Bernadettelaan 8 ( kavel 26): het bouwen van een huis
Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van
artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit
kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen
bezwaar worden gemaakt.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019235730 – 19 december 2019
Dobbelmannduin 46: het kappen van een boom
2019197845 – 20 december 2019
Van de Mortelstraat 190: het verbouwen van de
woning
2019144627 – 30 december 2019
Jacques Urlusstraat 31: het bouwen van een aanbouw
in twee bouwlagen
Noordwijkerhout
2019127781 – 19 december 2019
Dr. Schaepmanlaan 2: het bouwen van een
multifunctionele clubaccommodatie

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt
iedere week op donderdag een welstandsvergadering.
De openbare vergadering is in de oneven weken op de
locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout en begint om
9:00 uur. In de even weken vindt beoordeling digitaal
plaats en is er geen bijeenkomst. De agenda’s van die
vergaderingen zijn de dag voor de vergadering op te
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer ‘s-Gravendijckseweg 31 te
NOORDWIJK
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Locas Installatietechniek.nl, ‘s-Gravendijckseweg 31 te
Noordwijk.
De melding gaat over de realisatie van een gesloten
bodemenergiesysteem
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst West-Holland via +31 (0)71 - 408 31
00 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer:
2019-013783.

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

Digitale versie

Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen voor een
evenement of bijvoorbeeld een terrasvergunning
moet u bij de gemeente. 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.

2019201786 – 20 december 2019
Liduinalaan 6: het kappen van bomen
2019054922 – 20 december 2019
Langelaan 2: het maken van een midgetgolfbaan
2019189696 – 20 december 2019
Bavoterrein, Nieuwbouw 82 (112) won.
Noordwijkerhout fase 1D
2019139043 – 20 december 2019
Delfweg, Kad Sectie A perceelnummer 3349: het
bouwen van bedrijfsbebouwing
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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. Wel kunt u een zienswijze
indienen. Op deze manier kunt u laten weten hoe u
denkt over een bepaalde aanvraag.
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 + 31 (0)71 - 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.

