
ISD Bollenstreek

 Lees verder 

Iets gevonden of verloren? Kijk op iLost.nl, de zoekmachine voor 
gevonden en verloren voorwerpen.

Persoonsondersteunend budget en 
Inspanningspremie 

Vraag
Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Kan ik in 
aanmerking komen voor een persoonsondersteunend 
budget en de inspanningspremie en wat zijn de 
voorwaarden? 

Antwoord
Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u in 
aanmerking komen voor een persoonsondersteunend 
budget of de inspanningspremie. Het is niet mogelijk 
om allebei de regelingen aan te vragen. 

Wat is het persoonsondersteunend budget (POB)?
Het POB is een vast bedrag dat u kunt besteden voor 
noodzakelijke kosten van het bestaan. U kunt het 
bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/
vervanging van huishoudelijke apparaten of andere 
noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een 
bril of de tandarts.

Wanneer komt u in aanmerking?  
1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of 

ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 
en

2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 
maanden een inkomen van maximaal 110% van 
de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen 
is gedurende die periode niet hoger dan de 
vermogensgrens en 

3. U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht 
op inkomensverbetering. 
Dit geldt bijvoorbeeld als: 
• U fulltime werkt of
• U het volledige aantal uren werkt dat u kunt/mag 

werken (en eventueel daarnaast een aanvullende 
uitkering krijgt) of

• U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven 
van de arbeidsverplichtingen of

• U een uitkering WAO/WIA/ZW krijgt en bent 
ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking?
• U hebt de arbeidsverplichting. Mogelijk komt u in 

aanmerking voor de inspanningspremie. 
• U hebt de pensioengerechtigde leeftijd of u bent 

jonger  dan 21 jaar.
• U  volgt een studie of kunt een studie gaan 

volgen als bedoeld in de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de 
studiefinanciering. 

• U hebt minder dan 12 maanden geleden een 
inspanningspremie of POB ontvangen.

• Uw partner voldoet niet aan de voorwaarden van 
het POB.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
• Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- 

per jaar.

Inspanningspremie
De inspanningspremie is een premie die u kunt 
ontvangen als u voldoende inspanningen verricht 
om uit te stromen naar werk. U kunt het bedrag 
gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging 
van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke 
kosten. 

Wanneer komt u in aanmerking?  
• U bent 27 jaar of ouder en jonger dan de 

pensioengerechtigde leeftijd en
• U hebt op het moment van aanvraag en in de 

periode van de  12 maanden daarvoor een uitkering 
op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz en

• U hebt de arbeidsverplichting en
• U werkt niet / u werkt nog niet het volledige aantal 

uren dat u kunt/mag werken
• U hebt de afgelopen 12 maanden aantoonbaar 

inspanningen verricht die gericht zijn op het vinden 
van werk. Ook uw eventuele partner voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden.

Wanneer komt u niet aanmerking
• U voldoet niet of onvoldoende aan de 

arbeidsverplichtingen. U hebt de afgelopen 12 
maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) 
opgelegd gekregen die verband houdt met uw 
arbeidsverplichtingen.

• U hebt de pensioengerechtigde leeftijd. 
• U bent jonger dan 27 jaar.
• U ontvangt nog geen 12 maanden een uitkering op 

grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz.
• U hebt minder dan 12 maanden geleden al een 

inspanningspremie of POB ontvangen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over deze regelingen 
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD 
Telefoon:  0800 95 67 000 (gratis)
Website:  www.isdbollenstreek.nl 
Per mail:  info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk:   bezoek aan het lokaal loket of 

het Wmo Adviescentrum van uw 
woonplaats.

Agenda voor de openbare vergadering van 
de Cliëntenraad ISD Bollenstreek 

Datum: maandag 26 augustus 2019  
Aanvang: 12:15 uur  
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse 
(vergaderzaal 1)

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Vaststelling van de agenda
5. Notulen van de vergadering van 1 juli 2019 
6. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad; 

stand van zaken
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Afsluiting 

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 26 augustus 
2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan 
via clientenraad.isd@hotmail.nl.
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Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

In deze rubriek vindt u informatie over meldingen, 
vergunningaanvragen en verzonden besluiten van 
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland. 
Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze 
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep 
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn terug 
te vinden in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Verzonden besluiten

Noordwijk
2830 - 2 augustus 2019 
Ontheffing strandgebruik (jaarrond) Goesting 
2517 - 14 augustus 2019 
Wijziging leidinggevenden Harbourights | Kon 
Wilhelmina Blvd 9 
7441 - 7 augustus 2019
Vergunning Huttenbouw 19-22 augustus 2019 | 
Eijsingastraat 
8652 - 15 augustus 2019
Vergunning Neighbours at the Beach 24 augustus 
2019 | strand afrit 5/6 

Noordwijkerhout
8110 - 1 november 2019 
Melding klein kansspel Victorhuis 
8231 - 12 augustus 2019 
RVV Ontheffing Zeestraat 

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.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019154257 - 02-08-2019
Alk 66: realiseren parkeervoorziening in voortuin
2019154303 - 02-08-2019
Alk 66: het maken van een uitweg
2019154878 - 05-08-2019
Bernadettelaan 11 (kavel 25, Sancta Maria): het 
kappen van 47 bomen 
2019154847 - 05-08-2019
Duindamseweg 6: het plaatsen van 2 chalets 
2019159450 - 12-08-2019
Egmonderstraat 33: het plaatsen van een dakkapel
2019159280 - 09-08-2019
Heilige Geestweg 1: het realiseren van een vitrine 
vindplaats schedel St. Jeroen 
2019156205 - 06-08-2019
Jacoba van Beierenlaan 18: het plaatsen van dakkapel 
2019156048 - 06-08-2019
Pauluslaan 108: het uitdiepen van kelder 
2019158219 - 10-08-2019
Quarles van Uffordstraat 12: het bouwen van 4 
appartementen 
2019157808 - 09-08-2019
Rembrandtweg 2: het intern verbouwen van het hotel
2019155202 - 02-08-2019
Thomasbrug Schiestraat/Nachtegaalslaan: het 
vervangen van de brug 
2019160132 - 14-08-2019
de Ruyterstraat 18: het verhogen van het dak

Noordwijkerhout
2019154495 - 04-08-2019
Dr Schaepmanlaan 4: het wijzigen van de voorgevel 
2019154093 - 02-08-2019
Gieterij 48: het splitsen van een bedrijfsgebouw 
2019159338 - 12-08-2019
Herenweg 306: het kappen van een boom 
2019159087 - 13-08-2019
Leidsevaart 110: het bouwen van een steiger 
2019154929 - 06-08-2019
Leidsevaart 123: het verlengen van de tijdelijke 
vergunning
2019158368 - 09-08-2019
Leidsevaart 78: het wijzigen van agrarische woning 
naar plattelandswoning
2019158525 - 10-08-2019
Sectie D 2565 (Hotel Ammonite): het bouwen van een 
hotel 
2019158708 - 11-08-2019
Sectie D 2565: het veranderen van de bestaande in- en 
uitrit 
2019156869 - 07-08-2019
Sixenburg Sectie B 5012: het verbreden van de brug en 
aanleggen weg
2019153148 - 01-08-2019
Theresialaan 4: het kappen van een zieke boom 
(noodkap) 
2019156532 - 07-08-2019
Victoriberg 38: het maken van een inrit 
2019153321 - 02-08-2019
Walserij 23: het verhogen van bestaand dak, uitbreiden 
en aanpassen van de gevels 
2019155023 - 06-08-2019
Westeinde 62 A: het bouwen van een warenhuis
2019153052 - 01-08-2019
Westeinde nabij 38: slopen van bouwwerken tbv 
bouwen woning, schuur en paardenbak 

Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde 
aanvraag is verlengd.

Noordwijk
2019115743 - verlengd tot 17-09-2019
Boerhaaveweg 2 - Kadastraal sectie A - perceel 3502: 
het aanleggen van een inrit 
2019081097 - verlengd tot 18-09-2019
Koningin Astrid Blvd 107: het maken van een tijdelijke 
inrit

Noordwijkerhout
2019098430 - verlengd tot 17-09-2019
Abeelenpark 28: het bouwen van een erfafscheiding

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
2019089024 - 09-08-2019
Abraham van Royenstraat 95: het realiseren van een 
werkterrein
2019117547 - 06-08-2019
Adriaan Dorsmanstraat 18: het plaatsen dakkapel 
voorgevel
2019120409 - 06-08-2019
Albert Verweystraat 29: het plaatsen van een dakkapel 
aan de achterzijde en voorzijde
2019071418 - 02-08-2019
Hoofdstraat 79 A: het wijzigen van de voorgevel
2019115121 - 02-08-2019
Hoofdstraat 9 A: het vernieuwen van een winkel en 
aanbrengen nieuwe reclameletters 
2019144671 - 14-08-2019

Peterhof 81: het kappen van een boom 
2019060120 - 14-08-2019
van Speijkstraat 11: het verbouwen van een schuur tot 
een woning

Noordwijkerhout
2019112141 - 09-08-2019
Brittenhuis 62: het bouwen tussen de woning en een 
schuur
2019097844 - 14-08-2019
Dr. Abraham Kuyperstraat 22: het vervangen van de 
dakkapellen aan de voor- en achterzijde 
2019076611 - 14-08-2019
Duinrand 24 t/m 30h: het bouwen van een nieuw 
zorgcomplex 32 eenheden
2019100743 - 08-08-2019
Kornoeljelaan 8: het tijdelijk plaatsen van een pizzeria
2019123632 - 08-08-2019
Pilarenlaan 89: het bouwen van een woning
2019122064 - 15-08-2019
Liduinalaan 30: het bouwen van een woning 

Alleen beroep

Noordwijk
2018118864 - 15-08-2019
Achterweg tussen 12 en 14: het bouwen van een 
woning

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land 
houdt iedere week op donderdag een openbare 
welstandsvergadering. De vergadering is in de even 
weken op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en 
in de oneven weken op de locatie Goohorstlaan 10 
te Noordwijk en begint om 9:00 uur. De agenda van 
die vergadering is de dag voor de vergadering op te 
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer – Zwarteweg 20 te Noordwijk.

Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, Zwarteweg 20 te 
Noordwijk. De melding gaat over het veranderen van 
een Zorgpark (zaaknummer: 2019122329). Het betreft 
de bouw van een centrumgebouw van het Zorgpark 
Willem van den Bergh.

Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
maakt bekend dat zij bij besluit van 20 december 
2018, kenmerk IenW/BSK-2018/274677 én bij 
besluit van 20 mei 2019, kenmerk IenW/BSK-
2019/106761, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten 
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting 
heeft vastgesteld die de gevels van woningen 
gelegen aan de wegen “De Grent, Jan Kroonsplein, 
Jan van Henegouwenweg, Noordzeestraat, 
Palaceplein, Parallel Boulevard, Reinout, Ritsaert, 
Schoolstraat Vuurtorenplein en Writsaert” in de 
gemeente Noordwijk, vanwege de wegen “De Grent, 
Palaceplein en Parallel Boulevard” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens 
de maatregelen vastgesteld die strekken tot het 
terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de 
voorgenoemde wegen, op de gevels van de betrokken 
woningen tot de vastgestelde waarden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens 
de maatregelen vastgesteld die strekken tot het 
terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de 
voorgenoemde wegen, binnen de woningen voor zover 
niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van 
de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
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Ter inzage
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken liggen met ingang van 14 augustus 2019          
gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk te 

Noordwijk gedurende maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 en donderdag tot 20.00;

- het Bureau Sanering Verkeerslawaai 
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht 
u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen 
maken dient u vooraf telefonisch contact op te 
nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai 
(0348 – 487 450).

- Met ingang van 14 augustus staan de stukken 
ook op: www.odwh.nl/actuele-dossiers 
(Saneringsprogramma Parallel Boulevard)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken 
woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarschrift indienen
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 
6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. 
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit door middel van publicatie bekend 

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.

Digitale versie
noordwijk.nl/gemeenteberichten

Toelichting 

Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële 
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden op 
overheid.nl. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat 
u op een eenvoudige manier kennis kunt nemen of er 
bij u in de buurt iets speelt. Daarom vindt u hier een 
aankondiging. Als er een aankondiging is waar u meer 
over wilt weten, kijk dan op de officiële publicatie op 
overheid.nl. Mocht u dan nog vragen hebben kunt u 
uiteraard altijd mailen of bellen met de gemeente of 
de omgevingsdienst.

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 of een boom wilt 
kappen. Deze vergunning kunt u aanvragen via 
omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden 
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland 
+31 (0)71 40 83 100 .

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
Ingekomen aanvragen worden gepubliceerd om 
belanghebbenden te laten weten dat er iets is 
aangevraagd, zodat ze niet verrast wordt door een 
vergunning. Ingekomen aanvragen liggen niet ter 
inzage. Deze 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. 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.

is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden 
gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

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

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

Alleen op afspraak voor 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

U kunt telefonisch een afspraak maken 
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.
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