De nieuwe gemeente Noordwijk
per 1 januari 2019

Themajaar 2019

Klaar voor het vervolg

Als nieuwe gemeente Noordwijk willen we een
inspirerend cultuurjaar 2019 organiseren, met als
thema ‘Cultuur verbindt’. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Daar betrekken we graag iedereen bij die
een goed plan heeft.

Met een gemeenteraad die er zin in heeft, een college dat staat te popelen en
ambtenaren die de afgelopen maanden de nieuwe organisatie startklaar hebben
gemaakt, gaat de nieuwe gemeente Noordwijk op 1 januari 2019 van start. Wat u
daarvan merkt? Laten we vooral realistisch zijn. Nog steeds staat de gemeente
voor u klaar bij het verstrekken van uw paspoort. De aanslag voor de gemeentelijke
belastingen valt nog steeds op de deurmat. En bij foutgeparkeerde auto’s schuift
de handhaver nog steeds de bon onder de ruitenwisser.
Samenwerken
Maar dat alles doet niets af aan het feit dat er een
nieuw elan is. Dat gaat u echt merken. College, raad
en ambtenaren zetten in op intensieve samenwerking
met maatschappelijke organisaties, verenigingen,
ondernemers en inwoners. De gemeente wil samen
met hen Noordwijk vormgeven. De komende jaren
verandert de rol van de gemeente. Deze verandering is
nog niet voltooid, maar de start is gemaakt. Het is nu
een kwestie van doorontwikkelen en doorgroeien. Deze
wordt aangejaagd door de verwachte komst van de
omgevingswet begin 2020.
Onze belofte
Dit is wat de nieuwe gemeente Noordwijk u belooft:
“De gemeente is een partner die met u meedenkt.
Die meehelpt. Die uw plan of initiatief verder brengt.
Samen met u gaan we voor de beste oplossing
voor de Noordwijkse samenleving.” De afgelopen
maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest
die waren gericht op de activatie van wat zo mooi
het maatschappelijk middenveld heet. Inspirerende
avonden, die wat het college en de raad betreft de toon
hebben gezet.
Kwaliteit van leven voorop
Deze uitnodiging kan niet tegen dovemansoren gericht
zijn. Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers
worden gedreven door een gezonde burgerzin, zijn
ondernemend en hebben veel voor elkaar gekregen.
De nieuwe gemeente staat als een huis. Met een sterke
lokale economie, kernen waar mensen naar elkaar
omkijken en landschappen waaraan velen zich elk jaar
komen vergapen.

Samen zetten we alles op alles om al die kwaliteiten te
behouden en te versterken.

Subsidieregeling
De gemeente Noordwijk verwelkomt grote en kleine
culturele evenementen, initiatieven en projecten met
een ondersteuningssubsidie ter grootte van
€ 150.000,-. De subsidieregeling ‘themajaar 2019
Cultuur verbindt’ maakt misschien net dat leuke plan
mogelijk waar u anders niet de financiële ruimte voor
zou hebben. Zo willen we de onderlinge verbinding en
de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners,
verenigingen, stichtingen en bedrijven verder versterken.
Meer informatie
Meer informatie vindt op www.noordwijk.nl/cultuur.

Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad gaat aan de slag met een
nieuwe manier van werken. Dichterbij de inwoners. In
gesprek met u. Op locatie horen wat er aan de hand
is. Wat belangrijk is. Als het even kan, verneemt de
gemeenteraad graag wat u ziet aan oplossingen. Een
topprioriteit.
Ambtenaren in positie
De ambtenaren ondersteunen deze manier van
werken. Kernachtig samen te vatten in ‘opgavegericht’,
‘participatief’ en ‘innovatief’. Ze maken steeds meer
werk van die zaken die maatschappelijk nodig zijn en
niet wat vanuit regelbehoefte voorgeschreven is. U zult
ze wellicht tegenkomen als u meedoet aan een initiatief.
Niet als ‘trekkers van het project’ maar net als u als
actieve deelnemer.
In de kern
De nieuwe gemeente Noordwijk is er voor u. De koers
die uitgezet is voor dit eerste jaar stelt veel moois in
het vooruitzicht. De inkt van het coalitieakkoord is nog
niet droog, maar u kunt ervan uitgaan dat het nieuwe
college alle hoop geeft op een fijne werkrelatie met
alle inwoners, ongeacht waar ze wonen. In de kern van
de zaak gaat het in alle opzichten om hun gemeente.
En daar hoort de aanslag voor de gemeentelijke
belastingen dus ook bij. Want sommige dingen
veranderen niet. Daar moeten we realistisch over zijn.

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit
voor de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe
gemeente Noordwijk. Deze is voor alle inwoners,
ondernemers, en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en verenigingen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen om samen de
beste wensen uit te wisselen.
De receptie vindt plaats op zaterdag 5 januari
2019, van 17:00 tot 19:30 uur in NH Noordwijk
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

Gemeente Noordwijk

Nieuw gemeentebestuur ontmoet u graag
Tijdens de donkere dagen voor Kerst is er druk gewerkt aan de vorming van een nieuw gemeentebestuur: een nieuwe college
van burgemeester en wethouders en natuurlijk een nieuwe coalitie. Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld is voorgedragen als
waarnemend burgemeester.
De nieuwe ploeg gaat de nieuwe gemeente verder vormgeven, want 1 januari 2019 is natuurlijk pas het begin. Vertrouwen - Verbinden Vernieuwen is daarbij het devies. Ze hebben er zin in. Logisch, want het nieuwe Noordwijk is een prachtgemeente. De grootste vernieuwing
is wel de inzet op samenwerking. Met u willen College en coalitiepartijen werken aan een mooie gemeente, waar u fijn woont, goed leeft,
en waar u volop de kansen kunt benutten die zich aandienen. Waar u ook woont: Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk.
De gemeenteraad gaat aan de slag met nieuwe werkvormen. Dichter bij u en op locatie typeren de aanpak. Ze nodigen u uit om mee te denken
en mee te doen. U erbij betrekken staat voorop. Samen met u werken aan sterke en aansprekende oplossingen. Meer informatie en een leuk
filmpje hierover vindt u op de gemeentelijk website op de pagina van de gemeenteraad.

Er wordt nog volop
geharmoniseerd
Met de fusiedatum voor ogen is het afgelopen jaar
veel werk verzet. Het oude beleid van de gemeenten
Noordwijkerhout en Noordwijk zijn tegen het licht
gehouden en worden omgevormd tot nieuw beleid
voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Ook op het
gebied van harmonisatie om op het gebied van beleid
en regelgeving tot een eenheid te komen. Dat klinkt
gemakkelijk, maar de werkelijkheid is weerbarstiger.
De wet Arhi, waar de fusiegemeente onder valt,
bevat duidelijke voorschriften over wanneer wat
geharmoniseerd moet zijn. Zo zijn er onderwerpen in
beide gemeenten die qua inhoud vrijwel gelijk zijn. Deze
‘technische’ onderwerpen worden in januari 2019 in
twee vergaderingen door het nieuwe gemeentebestuur
vastgesteld.
Daarnaast zijn er onderwerpen die complexer zijn of
waarbij belangrijke politieke keuzes aan de orde zijn.
Deze vragen meer aandacht en zullen op een later
moment behandeld worden. In die gevallen blijft de
huidige regelgeving van kracht. De gemeente heeft twee
jaar de tijd om deze te harmoniseren. Actuele informatie
vindt u op de website.

Belastingen en leges
Een aantal belastingverordeningen wordt per 1 januari 2019 geharmoniseerd, andere
volgen. Bij de harmonisatie is over het algemeen uitgegaan van een gelijkblijvende
opbrengst van Noordwijk en Noordwijkerhout tezamen, verhoogd met inflatie van
2,4%. De fusie is niet aangegrepen om de opbrengsten extra te verhogen.
De woonlasten: OZB, riool- en afvalstoffenheffing
Harmonisatie van het OZB-tarief op woningen leidt
ertoe dat het tarief van Noordwijk daalt en het tarief
van Noordwijkerhout stijgt. Om deze verschuiving te
compenseren worden de Verordeningen rioolheffing en
afvalstoffenheffing, en dus ook de tarieven, op elkaar
afgestemd. De tarieven van deze heffingen dalen voor
Noordwijkerhout en stijgen voor Noordwijk. Er is dus
gekeken naar het grotere plaatje, de woonlasten. De
OZB-tarieven worden door de nieuwe gemeenteraad
voor 1 april vastgesteld en geldt dan met terugwerkende
kracht tot de datum van de fusie.

Subsidies

Noordwijkerhout gaat, net als Noordwijk, een vast
bedrag aan rioolheffing van de eigenaar heffen en
een variabel bedrag van de gebruiker, voor zover die
gebruiker meer dan 300 m³ water op het gemeenteriool
afvoert. Daarnaast gaat Noordwijkerhout de objecten
in de rioolheffing betrekken, die alleen een aansluiting
op het gemeenteriool hebben voor de afvoer van
hemelwater.
Vooral huurders van woningen in Noordwijkerhout
gaan erop vooruit, want zij zullen alleen nog rioolheffing
betalen, als zij meer dan 300 m³ water op de riolering
afvoeren. Bij woningen is het waterverbruik over het
algemeen lager. In Noordwijkerhout gaat er een apart
tarief afvalstoffenheffing gelden voor woningen die niet
permanent mogen worden bewoond. Dit tarief is gelijk
aan het tarief voor een eenpersoonshuishouden.
Leges
De leges voor reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken
worden gemiddeld. De leges voor uittreksels worden
bepaald op het lagere tarief van Noordwijkerhout.

De huidige subsidieverordening en subsidieregeling
van Noordwijk en Noordwijkerhout blijven nog tot 2021
van kracht. Voor activiteiten in 2019 en 2020 is de
aanvraagprocedure nog hetzelfde als afgelopen jaren.
Per 2021 zal er één nieuwe, geharmoniseerde Algemene
Subsidieverordening zijn met één of meerdere
onderliggende subsidieregeling(en), voor de gehele
nieuwe gemeente Noordwijk.

Belangrijk!
Actuele informatie over de belastingen en de hoogte van
de tarieven kunt u vinden op de website van de gemeente. De ‘oude’ gemeenteraad heeft een aantal belastingverordeningen op 13 december jl vastgesteld en de
‘nieuwe’ gemeenteraad zal zich ook over een aantal
verordeningen beraden. Dat is ook de reden dat er geen
bedragen zijn opgenomen in deze informatie.

Voor activiteiten die plaatsvinden in 2021, wordt al begin
2020 subsidie aangevraagd. Het streven is daarom om
de subsidieverordening en subsidieregelingen in het jaar
2019 te harmoniseren en dat de nieuwe gemeenteraad
deze stukken eind 2019 vaststelt.

Sociaal Domein
Voor het Sociaal Domein geldt dat vanaf 1 januari
2019 inwoners bij alle loketten en organisaties terecht
kunnen. De contactgegevens van de organisatie en
loketten blijven hetzelfde. De hulp- en dienstverlening
zijn beschikbaar en bereikbaar zoals de inwoners
gewend zijn. In 2019 zal alle informatie over hulp- en
dienstverlening op de website www.noordwijk.nl te
vinden zijn.
Het Sociaal Domein is altijd in ontwikkeling. Nieuws
over het Sociaal Domein zal op de gebruikelijke wijze
verspreid worden. U kunt zich ook aanmelden voor
de (digitale) nieuwsbrieven, zoals de gemeentelijke
nieuwsbrief, de mantelzorgnieuwsbrief en de
nieuwsbrieven voor vrijwilligers. Aanmelden kan
via de website.

Contactgegevens
Lokaal Loket Noordwijk
(071) 36 17 600, www.lokaalloketnoordwijk.nl

Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
(0252) 36 09 30, www.servicepunt-werk.nl

Sociaal Wijkteam Noordwijk
(071) 36 60 000, www.noordwijk.nl/sociaalwijkteam

Jeugdfonds Sport & cultuur
www.jeugdsportfonds.nl

Welzijn Noordwijk
(071) 711 4334, www.welzijnnoordwijk.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
(088) 254 23 84, www.cjgnoordwijk.nl

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
(0252) 343 800, wmo@noordwijkerhout.nl
ISD Bollenstreek
(088) 9567 000, www.isdbollenstreek.nl

Vanwege de fusie zullen bepaalde regelingen voor
de twee gemeenten nog niet helemaal gelijk zijn.
Houd er rekening mee en vraag hiernaar!

Gemeente Noordwijk

Definitieve
sluiting Burgerzaken
Noordwijkerhout
Vrijdag 21 december sluit de balie burgerzaken in
Noordwijkerhout definitief.Vanaf 3 januari 2019 kunt
u terecht op de locaties van de nieuwe gemeente
Noordwijk. Kijk voor de adressen en openingstijden in
Noordwijk en Noordwijkerhout op de website
www.noordwijk.nl/openingstijden of neem contact
op met het klantcontactcentrum op (071) 366 00 00.

Het logo van de nieuwe
gemeente Noordwijk
Het nieuwe logo van de nieuwe gemeente Noordwijk
gaat u steeds vaker tegenkomen in het straatbeeld,
in advertenties, op documenten en in andere uitingen
van de gemeente. Maar niet àlles is op 1 januari direct
voorzien van het nieuwe logo. Waar dat mogelijk is
wordt het logo meegenomen bij zaken die toch al
vervangen moesten worden. Dat is een kwestie van
zorgvuldig met budgetten omspringen. Maar wij zijn
enorm trots op het nieuwe logo en doen ons best om
alles zo snel mogelijk alles te vervangen.

Tijdelijke sluiting balies
De burgerzakenbalie van Noordwijkerhout en
publieksbalies van Noordwijk zijn gesloten op zaterdag
22 december 2018 t/m woensdag 2 januari 2019.

Postbus 13 Noordwijkerhout
vervalt per 1 januari 2019
Vanaf 1 januari vervalt postbus 13 Noordwijkerhout
en gebruikt de gemeente postbus 289, 2200 AG
Noordwijk als correspondentieadres. Als u zeker
wilt zijn dat uw post op de juiste plaats komt, kunt
u vanaf nu al gebruik maken van deze postbus.
Uiteraard wordt de post nog enige tijd doorgestuurd
naar Postbus 289 in Noordwijk.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Zonder afspraak vrije inloop (publieksbalie)
• Maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 12:30 uur en donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur
Zonder afspraak afhalen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs of doorgeven verhuizing
• Maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 17:00 uur en donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur
Op afspraak (publieksbalie)
• Maandag tot en met vrijdag van 13:30 - 16:00 uur
Locatie Noordwijkerhout, Munnekeweij
Beperkte dienstverlening, alleen voor het aanvragen van:
Identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent Gedrag.
Alleen op afspraak (publieksbalie)
• Maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 12:00 uur en woensdag
van 14:00 - 19:00 uur
Telefonisch contact
• Maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 17:00 uur op nummer (071) 36 60 000

Geef uw melding door via
Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk
meldingen over de openbare ruimte doorgeven via de website verbeterdebuurt.nl en
de verbeterdebuurtapp. Via verbeterdebuurt kunt u op het moment dat het u uitkomt
zelf eenvoudig een melding maken via internet of via de app op uw smartphone. U kunt
hierbij denken aan zaken als afval, straatwerk, openbare verlichting en groen.
Melden helpt
Het idee achter Verbeterdebuurt is simpel. Buurtbewoners en -ondernemers, en
ook de bezoekers, zijn de ogen en oren van de buurt. Zonder hun meldingen kan de
gemeente niets doen. Of duurt het onnodig lang dat er actie ondernomen wordt.
Melden helpt. Soms doordat onze eigen dienst de melding direct kan verhelpen
en soms met maatregelen voor de lange termijn.

Contactgegevens
Ons een brief sturen
Postbus 289
2200 AG Noordwijk
Contact met ons opnemen
Klantcontactcentrum (071) 36 60 000
e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ons bezoeken
Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2211 HW Noordwijk
Noordwijkerhout, locatie Munnekeweij
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
Noordwijkerhout, gemeentehuis
Herenweg 4
2210 AA Noordwijkerhout
Geen baliefunctie
Noordwijk, locatie Goohorstlaan
Goohorstlaan 10
2203 BC Noordwijk
Geen baliefunctie
Katwijk, locatie Heerenweg
Heerenweg 13
2222 AM Katwijk
Geen baliefunctie
Volg de sociale media van de nieuwe gemeente
Noordwijk en blijf goed op de hoogte
Volg vanaf 1 januari 2019 de sociale media van
nieuwe gemeente Noordwijk. We zijn actief op:
: @noordwijkzh
: @gemeentenoordwijk
: @gemeentenoordwijk
De accounts op Twitter en Facebook van de
gemeente Noordwijkerhout houden op te bestaan.
Dus blijf op de hoogte via de accounts van de
nieuwe gemeente Noordwijk!

