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Voorwoord

Op 1 ianuari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Noordwiikerhout en Noordwiik de dynamische 
en unieke nieuwe gemeente Noordwiik. Met de vorming van de nieuwe gemeente winnen bestuur 
en organisate aan robuustheid en professionajiteit. <ierdoor zaj de nieuwe gemeente Noordwiik nog
beter in staat ziin om op jange termiin de opgaven voor gebied, samenjeving en regio uit te voeren.

Onze nieuwe gemeente Noordwiik staat voor:

 hoogwaardig en veejziidig woon-, werk- en jeefgebied
 energieke, gastvriie en betrokken samenjeving
 sterke partner in de regio
 moderne, proacteve en dienstbare organisate

Kern van de vernieuwing in Noordwiik is een verschuiving in de roj van het bestuur en de organisate 
bii ontwikkejingen in de Noordwiikse samenjeving. <et accent van dat optreden van de gemeente zaj
daarbii steeds meer komen te jiggen op netwerken en partciperen met de Noordwiikse samenjeving.
De gemeente zaj op onderdejen regujerend en sturend moeten bjiiven, maar de kracht en de energie
van de samenjeving zaj steeds meer de agenda en de richtng van het praktsch dagejiiks handejen 
bepajen. <iermee worden uiteindejiik de beste resujtaten voor de inwoners gereajiseerd.

Deze ambites van en voor onze nieuwe gemeente ziin reajistsch. Er is een periode van 3-5 iaar nodig
om vojjedig tot de gewenste ontwikkejing en resujtaten te komen. Vanaf 1 ianuari 2019 wordt wej de
basis gejegd in bestuur en organisate. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbii niet in 
structuur of instrumenten, hoe rejevant deze ook ziin. Modern, proactef en dienstbaar zit vooraj in 
denken en doen, houding en gedrag.

De nieuwe gemeente Noordwiik wij resujtaten hajen voor en met de inwoners. <et ambiteniveau 
wordt geformujeerd door de nieuwe gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en 
verenigingen. Daarnaast heef Noordwiik de ambite om ook toonaangevend te ziin ajs moderne, 
proacteve en dienstbare organisate.

Onze kernwaarden ziin betrokken, hejder en daadkrachtg.

Voor u jigt ons coajiteakkoord voor de nieuwe gemeente Noordwiik in de periode ianuari 2019 tot 
en met maart 2022. Onze speerpunten ziin:

1. Woonvisie met prestateafspraken
2. Dejtapjan sociaje woningbouw en jocates arbeidsmigranten
3. Organisate en dienstverjening
4. Communicate   partcipate
5. Controjeren en indien nodig repareren bestemmingspjannen
6. Parkeren nieuw Noordwiik
7. <andhaving in dienst van de samenjeving
8. Verkeersonveijige situates
9. Winkejjeegstand
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Bestuur en Ondersteuning

Bestuursstijl
Inwoners en ondernemers hebben baat bii een betrokken, hejder en daadkrachtg gemeentebestuur.
Een gemeentebestuur dat voor hen opkomt en haar afspraken nakomt. We wijjen dat de gemeente 
werkt aan het opjossen van probjemen en denkt in mogejiikheden. De gemeente geef ook hejder 
aan wat wej en niet kan. Daar staat onze coajite voor. 

De nieuwe gemeente Noordwiik wordt bestuurd door mensen die de kernen van onze Gemeente 
kennen en daaraan gehecht ziin. Raadsjeden hebben grote betrokkenheid, ziin deskundig, integer en 
onafhankejiik. Ook het cojjege van burgemeester en wethouders bestaat uit vakkundige mensen met
kennis en betrokkenheid met de gemeente en de gemeenschap. Bestuurders ziin krachtg en 
besjuitvaardig. Er is geen afscherming van de ‘eigen portefeuijje’ en er wordt cojjegiaaj en integraaj 
gewerkt. 

Daarom vinden wii het vojgende bejangriik:

1. Een gedragscode integriteit met hejdere spejregejs, die voorkomt dat er onnodige 
beschadiging kan optreden. <ierbii past ook de inzet van een vertrouwenspersoon en de 
wiize waarop de portefeuijjes van de wethouders ziin verdeejd. 

2. Burgemeester en wethouders ziin aanspreekbaar. Biivoorbeejd met een injoopspreekuur, het
actef bezoeken van de kernen en overjeg met de (wwiikvverenigingen.

3. Cojjege besjuitenjiisten, ook de concepten, worden direct beschikbaar gestejd voor de 
gemeenteraad. 

4. Wethouders ziin op dezejfde manier beschikbaar voor coajite ajs opposite. 
5. Er wordt gewerkt met een pjanning van te behandejen onderwerpen voor de gemeenteraad 

(wtermiinagendav.

Kernenbeleid
Per 1 ianuari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente Noordwiik waardoor sjagvaardiger en krachtger de 
bejangen kunnen worden vertegenwoordigd. Deze fusie doet echter niets af aan de unieke identteit 
van de vier kernen van de nieuwe gemeente: De Zijk, Noordwiik Binnen, Noordwiik aan Zee en 
Noordwiikerhout. Ejke kern kent op onderdejen ziin eigen dynamiek die kan vragen om een eigen 
aanpak. 

1. Er komt per kern een wethouder ajs aanspreekpunt. 
2. We maken gebruik van ‘Ronde tafej gesprekken’ om ons te jaten informeren en van 

gedachten te wissejen.

Participatie en communicatie
Bii een transparant bestuur hoort goede communicate. We gebruiken begriipejiike taaj en maken 
gebruik van infographics en animates. We behouden de mogejiikheid van niet-digitaje communicate
voor inwoners zonder internet of voor hen die jiever persoonjiik contact hebben.

We betrekken de samenjeving actef bii de totstandkoming van bejeid waarbii we ons rekenschap 
geven van het feit dat niet ajje inwoners kunnen of zujjen meedoen. Zinvojje voorstejjen van 
inwoners, ondernemingen en verenigingen worden door het gemeentebestuur omarmd. De 
inwoners kriigen een grotere roj bii het bedenken van opjossingen, besjuitvorming en uitvoering van 
taken. De inwoner partcipeert actef in ziin jeefomgeving. Dit vraagt wej om duidejiike afspraken en 
communicate over rojjen en verantwoordejiikheden.
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1. De gemeente stmujeert en facijiteert initateven van inwoners en ondernemers, ajsmede de
oprichtng van wiikverenigingen en investeert in goede contacten met biivoorbeejd de 
adviesraden en met verenigingen.

2. Van burgerpanej Noordwiikerhout naar inwonerpanej Noordwiik voor de geheje nieuwe 
gemeente.

3. We benuten de expertse van deskundige inwoners uit de samenjeving.
4. Initateven van inwoners en ondernemers worden warm ontvangen en goed begejeid door 

de ambtejiike organisate.
5. Aan het begin van ejk partcipatetraiect worden afspraken gemaakt over de rojjen 

(wmeedenken of meebesjissenv en de verwachtngen (whaajbare resujtatenv.

Dienstverlening
De fusie is een kans om de dienstverjening te verbeteren en te moderniseren. De nieuwe gemeente 
Noordwiik voert haar taken efectef en efciënt uit: de dienstverjening naar de inwoner gaat met de 
tid mee met een 24-uurs digitaaj joket. Natuurjiik bjiiven er ook jokaje servicebajies open (wNoordwiik
Binnen en Noordwiikerhoutv. Iedereen die een vraag stejt aan de gemeente kriigt tidig een duidejiik 
en begriipejiik antwoord.

1. We jeveren paspoorten, ID-kaarten en dergejiike af op een jocate naar keuze van de 
inwoner.

2. Voor mejdingen over de openbare ruimte wordt de ‘Verbeterdebuurt’-app gemeentebreed 
uitgerojd. 

3. De dienstverjening bjiif gehandhaafd vanuit de huidige twee gemeentehuizen en wordt 
aangevujd met diensten op jocate (whuis of bedriifv. Er komt geen nieuw gemeentehuis. 

4. We onderzoeken de mogejiikheid voor een defniteve jocate van een nieuwe raadzaaj.
5. De gemeente maakt duidejiik van wejke jandejiike en regionaje subsidies ondernemers en 

inwoners gebruik kunnen maken.

Regionale samenwerking en verbonden partijen
Op veej terreinen is (wregionajev samenwerking bejangriik. Samenwerking is nooit een doej op zichzejf,
maar een middej om strategische en praktsche doejen te reajiseren. De nieuwe en grotere 
gemeente Noordwiik biedt een kans om meer invjoed uit te oefenen op grote regionaje opgaven die 
de gemeente Noordwiik raken, ajsook op het functoneren van nutsbedriiven en andere regionaje 
uitvoerende diensten.

De bestaande samenwerkingen wijjen wii contnueren. Dat ontsjaat ons echter niet van de pjicht om 
kritsch te bjiiven kiiken naar de gezamenjiik uitgevoerde taken. Kwajiteit, efciënte en 
kostenbewaking moeten voorop staan.
 

1. Wii bewaken actef de ‘grip op regionaje samenwerking’, opdat de gemeenteraad ook 
regionaaj haar sturende, controjerende en vojksvertegenwoordigende roj goed kan bjiiven 
uitvoeren.

2. De Omgevingsdienst moet haar dienstverjening op de taken Vergunningverjening, Toezicht 
en <andhaving binnen afzienbare tid sterk verbeteren, gezien de veje kjachten van inwoners
en ondernemers. 

3. Met externe opdrachtnemers worden hejdere prestateafspraken gemaakt waarop goed kan 
worden gestuurd. 

4. De dienst openbare werken van de voormajige gemeente Noordwiik wordt ingezet voor de 
heje nieuwe gemeente Noordwiik.
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Veiligheid

Iedereen moet zich veijig kunnen voejen in ziin omgeving. Natuurjiik hebben mensen een eigen 
verantwoordejiikheid om zoveej mogejiik voorzorgsmaatregejen te trefen. Van de overheid wordt 
verwacht dat zii de veijigheid van haar burgers en bedriiven borgt. De nieuwe gemeente Noordwiik 
voert samen met de pojite een preventef en proactef (whandhavingsvbejeid inzake het tegengaan 
van woninginbraken, vandajisme en huferig gedrag in het verkeer en op straat. Zii betrekt hierbii de 
inwoners en de ondernemers.

Wii gaan het vojgende doen:

1. Iedereen moet veijig over straat kunnen. Ook ‘s avonds of ‘s nachts. Daar waar nodig zaj 
extra aandacht worden besteed aan verjichtng en of zujjen (wmobiejev beveijigingscamera’s 
worden gepjaatst. 

2. De gemeente ondersteunt buurtnitateven voor buurtprevente.
3. De gemeente werkt samen met maatschappejiike partners aan een opjossing voor overjast 

veroorzakende hangiongeren.
4. De wiikagent is bejangriik ajs aanspreekpunt voor de buurt. De gemeente wij dat de 

gejdende norm van één wiikagent per 5.000 inwoners wordt gehaajd en deze meer zichtbaar 
wordt in ajje kernen. 

5. De BOA’s moeten meer zichtbaar ziin in de wiiken en vervujjen naast hun roj van handhaver 
ook een roj ajs gastheer en serviceverjener. Gestreefd wordt naar 1 BOA per 5.000 inwoners. 

6. De twee brandweerkazernes bjiiven behouden.
7. Verenigingen, horeca en evenementorganisates worden gewezen op hun 

verantwoordejiikheid om voor iedereen een veijige sfeer te scheppen. 
8. Er wordt stevig opgetreden bii overjast.
9. Over ‘veijigheid achter de voordeur’, stejt de gemeente op een hejdere en toegankejiike 

manier informate beschikbaar. 
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Verkeer en vervoer 

Bereikbaarheid
Wii vinden dat de nieuwe gemeente Noordwiik ejk seizoen goed bereikbaar moet ziin. Een goede 
bereikbaarheid maakt het aangenaam wonen, werken en recreëren. Veijige wegen, wandejpaden en 
fetspaden ziin dus bejangriik. Ook het openbaar vervoer is onmisbaar. Mobijiteit houdt niet op bii de
gemeentegrens. Daarom is intensief overjeg en samenwerking met de buurgemeenten en de 
provincie nodig. Bii nieuwbouwproiecten is het moto: ‘Eerst bewegen, dan bouwen’. 

Wii gaan het vojgende doen:

1. Verkeerscircujatepjannen worden voor de kernen geactuajiseerd op de thema’s 
bereikbaarheid, parkeren, doorstroming en veijigheid.

2. Wii ziin voor doortrekking van de Duinpojderweg, zonder dat dit jeidt tot overjast van 
sjuipverkeer in De Zijk. Ook aj jiikt de doortrekking voor de korte termiin van tafej.

3. Wii ziin in principe voor een ajziidige aansjuitng op de N206 vanaf de Beekjaan ajsmede een 
aansjuitng op de mogejiik toekomstge Pioniersbaan. 

4. Op pjekken met gejuidsoverjast jangs de N206 wordt de provincie verzocht gejuidsschermen 
te pjaatsen.

5. Werkzaamheden zoajs groot onderhoud aan riojering, gas, jicht en water moeten beter 
worden gecoördineerd. <et voorkomt dat een straat een paar keer achter ejkaar 
opengebroken wordt of dat meerdere straten tegejiik afgesjoten ziin. De gemeente voert 
stevige regie op de coördinate. 

6. Onderzoek naar de mogejiikheden van hoogwaardige moderne verbindingen tussen 
evenemententerreinen (wSpace Business Park, Space Expo, stranden, etc.v, parkeerpjaatsen en
(wbusvstatons.

7. De openbare ruimte wordt ingericht met aandacht voor mensen met een beperking.
8. Wii streven naar verbetering van de West-Oost verbindingen vanuit Noordwiikerhout en 

Noordwiik. Biivoorbeejd de Dejfweg en de ’s-Gravendamseweg.

Openbaar vervoer
1. Betere aansjuitng en vojdoende capaciteit tussen onze kernen, onze winkejcentra en naar 

statons Voorhout, Sassenheim, <ijjegom en Leiden. De nieuwe OV concessie biedt 
mogejiikheden onze wensen te reajiseren. Samen met de omjiggende gemeenten zujjen wii 
onze wensen en eisen hard maken bii de provincie. 

2. De snejje busjiin tussen Leiden, Katwiik en Noordwiik wordt in overjeg met de provincie 
doorgetrokken van ESA-Estec naar het Picképjein.

3. De gemeente onderzoekt of de (wreizigersvbiidrage aan de regiotaxi kan worden gemaximeerd
en of de buurtbus, bejbus of voordejige-streekriten per OV verder ontwikkejd kunnen 
worden.

4. Een pendejdienst naast het openbaar vervoer in het vakanteseizoen tussen de campings en 
de dorpscentra.

Fiets
1. We ondersteunen de pjannen voor een nieuwe fetsbrug over de Leidsevaart, waardoor er 

een nieuwe, kortere en veijigere verbinding ontstaat tussen de nieuwe gemeente Noordwiik 
en (wstatonv Voorhout.

2. Voor maximaaj gebruik van de bus is het bejangriik dat er goede voorzieningen ziin om de 
fets (woverdektv te stajjen. <ierdoor wordt de combinate van de fets, bus en trein 
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aantrekkejiiker. Aandacht wordt geschonken aan vojdoende openbare opjaadpunten voor 
ejektrische fetsen.

3. Goede en veijige fetsverbindingen tussen woonwiiken en middejbare schojen, statons, 
winkejcentra en uitgaanscentra.

4. Stmujeren van fetsgebruik en verbeteren van de veijigheid voor fetser. Waar mogejiik 
komen er aparte riibanen voor scooterriiders en snejfetsers.

Parkeren
De nieuwe gemeente Noordwiik wij aantrekkejiik ziin en bjiiven voor inwoners, het winkejend 
pubjiek, werknemers, dagtoeristen en congresbezoekers. Daarvoor ziin vojdoende en goede 
parkeerpjaatsen voor nodig, zowej voor auto en fets. De resujtaten van een nieuwe Kadernota 
Parkeren vormen hiervoor de bouwstenen. 

1. Ejke ontwikkejing moet in ziin eigen parkeerbehoefe voorzien en mag nooit ten koste gaan 
van de parkeermogejiikheden van de huidige bewoners. <andhaven van de huidige 
parkeernorm.

2. We pakken de parkeerprobjematek aan in Noordwiik aan Zee. Op basis van de resujtaten 
van het parkeeronderzoek Noordwiik <oogti, wordt er een keuze gemaakt uit de 
parkeervarianten, voor de parkeervoorzieningen in Noordwiik aan Zee. 

3. Partcujiere parkeerinitateven en de (wfnanciëjev roj van de nieuwe gemeente Noordwiik 
daarin, worden onderdeej van het debat in de gemeenteraad.  

4. Fjexibeje opjossingen ajs verwiisborden en een parkeerverwiissysteem worden ‘gemeente 
dekkend’ gemaakt. Ook partcujiere parkeervoorzieningen worden hierbii betrokken.

5. <et parkeervergunningenstejsej wordt tegen het jicht gehouden, met ajs doej een 
eenvoudige en betaajbare regejing voor de heje nieuwe gemeente Noordwiik.

6. Parkeren in openbare ruimte in Noordwiikerhout en De Zijk bjiif grats met de mogejiikheid 
van regujering door instejjing van bjauwe zones.  

7. Parkeerregujering wordt ajjeen ingevoerd wanneer bewoners dat in meerderheid wensen 
om de parkeeroverjast tegen te gaan en de efecten op de omgeving acceptabej ziin. 

8. We houden het jaadpajenbejeid tegen het jicht. Laadpajen worden op de grotere 
parkeerterreinen gepjaatst voor rekening en risico van de jeverancier. <et excjusief gebruik 
van parkeerpjaatsen met jaadpajen in de woonkernen door ejektrische riiders, heef de 
aandacht. 

9. Er komen goede en veijige mogejiikheden voor het parkeren (wen opjadenv van fetsen, 
brommers en scooters in de centra en bii het strand. 

10. <et gebruik van de strandpendejbus wordt geoptmajiseerd door het invoeren van een 
tidregejing waardoor gebruikers vooraf weten hoe jaat en waar de bus stopt.

Verkeersveiligheid
Wii vinden het bejangriik dat inwoners en bezoekers van de nieuwe gemeente Noordwiik zich veijig 
kunnen verpjaatsten. <ierbii hebben we met name aandacht voor de meer kwetsbare 
verkeersdeejnemers zoajs schoojgaande kinderen en ouderen. 

1. We verkriigen inzicht in de verkeersonveijige situates in de nieuwe gemeente Noordwiik en 
jossen de onveijigheid op. We gebruiken hiervoor het inwonerpanej en er komt een 
mejdpunt verkeersonveijige pjekken. We onderschriiven de campagne: ‘We maken een punt 
van nuj!’ om te streven naar nuj verkeerssjachtofers.

2. Toepassen van jandejiike richtjiinen bii de harmonisate van voorrangsregejs op rotondes. 
3. Gevaarjiike verkeerssituates rondom schojen en sportparken worden aangepakt. Denk 

hierbii aan 30 km-zones en kiss & ride pjekken.
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4. Vrachtverkeer wordt actef geweerd uit de kernen, voor zover dit vrachtverkeer geen 
bestemming binnen die kernen heef. Er is beperkte vriistejjing voor jaden en jossen; 
venstertiden worden strikt aangehouden. 

5. We vragen aandacht voor meer en strengere controje en handhaving op te hard riiden in de 
woonkernen.

6. Zebrapaden en drempejs worden zo mogejiik ook in 30 km uur gebied aangejegd wanneer 
bewoners daarom vragen. 

7. Winkejstraten worden in samenspraak met ondernemers en direct omwonenden 
verkeersjuw gemaakt. 

9



Economie

In Noordwiik is het goed ondernemen, pretg winkejen en aangenaam toeven. De gemeente 
ondersteunt initateven om de kernwinkej- en uitgaansgebieden aantrekkejiik te houden in het 
centrum van Noordwiikerhout, in Noordwiik aan Zee, in Noordwiik-Binnen en met een supermarkt in 
De Zijk. <et bedriifsjeven kriigt de ruimte, de overheid denkt mee. Onnodige regejgeving wordt 
geschrapt.

Speerpunten voor de werkgejegenheid ziin toerisme, dienstverjening, zorg, de agrarische sector, 
congressen, hightech en innovate. Wii ondersteunen de Economische Agenda Duin- en Bojjenstreek.

Wii gaan het vojgende doen:

1. De nieuwe gemeente Noordwiik ondersteunt jokaje ondernemers. Door een goed 
functonerend en meer zichtbaar ondernemersjoket.

2. Verbetering van het totaje bojjen- en sierteejtcompjex met behoud van openheid en 
verbetering van jandschapskwajiteit. De basis hiervoor is de Intergemeentejiike 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bojjenstreek (wISGv. Uitvoering door Greenport 
Ontwikkejingsmaatschappii (wGOMv zujjen we positef kritsch vojgen. 

3. Wii ondersteunen het gebiedsprogramma  Duin en Bojjenstreek, proiect “B(wjvoeiende 
Bojjenstreek”, in het biizonder de parejs in de nieuwe gemeente Noordwiik. 

4. Ontwikkejing van het Oosterduinse Meer door meer recreate aan de west- en zuidoever en 
aanwas van natuur aan de noord- en oostoever.

5. De nieuwe gemeente Noordwiik facijiteert ajjeen een ondernemersfonds ajs uit 
onafhankejiik draagvjakonderzoek bjiikt dat minimaaj tweederde van ajje ondernemers hier 
positef tegenover staat. We stejjen hejdere kaders op voor deze draagvjakmetng. We 
respecteren de bestaande subsidieafspraak voor het ondernemersfonds in Noordwiik voor 
het iaar 2019.

6. Ons inkoopbejeid richt zich op het versterken van de jokaje economie. Binnen de bestaande 
wet- en regejgeving  maken we zoveej mogejiik gebruik van jokaje jeveranciers voor het 
jeveren van producten, diensten en het reajiseren van werken.  

7. Keurmerk Veijig Ondernemen wordt in samenspraak met de ondernemers gemeentebreed 
ingevoerd. 

8. We stmujeren de werkgejegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We 
nemen ‘Sociaj Return on investment’ (wSROIv op ajs voorwaarde in aanbestedingen.

9. De nieuwe gemeente Noordwiik heef een sterke band met ESA-Estec. We onderzoeken de 
mogejiikheid voor de vestging van een Space Experience Centre. 

10. Toerisme is van groot bejang voor de nieuwe gemeente Noordwiik. We streven naar 
toerisme en recreate het heje iaar rond. We versterken het toeristsch product samen met 
ondernemers en inwoners met oog voor behoud van de jeefaarheid in de kernen. 

11. De nieuwe gemeente Noordwiik reajiseert de status van ‘kuuroord’.
12. De marketng voor de nieuwe gemeente Noordwiik wordt verzorgd door ‘Noordwiik 

Marketng’. <iervoor wordt een basissubsidie verstrekt eventueej aangevujd met 
proiectsubsidies met biibehorende prestateafspraken. 

13. Verruiming van openingstiden van de detaijhandej wordt in samenspraak met ondernemers 
en bewoners vastgestejd. 

14. Voor versterking van het toerisme oriënteren we ons, naast de Duin en Bojjenstreek, ook op 
de omjiggende regio’s.  
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Onderwijs

De nieuwe gemeente Noordwiik zorgt voor kwajitatef goede huisvestng voor onderwiis. In ajje 
kernen ziin basisschojen aanwezig aangevujd met de twee bestaande schojen voor voortgezet 
onderwiis: het Northgo Cojjege en het Teyjingen Cojjege Leeuwenhorst. Wii ziin enthousiast over 
initateven voor de vestging van een instejjing of dependance voor beroepsonderwiis. 

Wii zeten in op een goede aansjuitng van het middejbaar onderwiis op de behoefe van het 
bedriifsjeven. Onderwiis, kinderopvang, sport, zorg, gezondheid, cujtuur en veijigheid worden beter 
met ejkaar verbonden. In overjeg met de betrokken partien zaj een passend aanbod worden 
samengestejd. 

Wii gaan het vojgende doen:

1. Er wordt op basis van de jeerjingenprognose onderzocht of de huisvestng voor schojen 
daarmee in bajans is. 

2. We bevorderen de samenwerking tussen het Northgo Cojjege en het Teyjingen Cojjege 
Leeuwenhorst om efciënt met eventueje jeegstaande jokajen om te gaan. 

3. Noodjokajen voor schojen dienen vojwaardige kjasjokajen te ziin.
4. Onderzocht wordt of gymzajen ook mujtfunctoneej ingezet kunnen worden.
5. Schoojpjeinen worden bii renovate ‘groen’ (wbomen, pjanten, struiken etc.v.

6. <et jeerjingenvervoer naar instejjingen voor (wspeciaajv onderwiis is goed geregejd. 
7. Wii ondersteunen actef het taajonderwiis voor (wnieuwev dorpsgenoten vanaf 4 iaar. 
8. Sociaje veijigheid is bejangriik. We stmujeren de schojen  door te gaan met het Ant-

pestbejeid.
9. Ouders worden gestmujeerd hun kinderen veijig jopend of op de fets naar schooj te jaten 

gaan. De gemeente zet BOA’s in om verkeersveijigheid rondom schojen regejmatg te 
controjeren. 

10. Op schojen moet naast kennisoverdracht ook ruimte bestaan voor vorming van de ieugd. Wii 
ondersteunen initateven op dat vjak:

 Sport en Cujtuur
 Zwem- en verkeersdipjoma
 Mui-zwemmen
 E<BO- en brandveijigheidsjessen met gebruik van AED’s en brandbjussers.
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Sport, cultuur en recreatie

Veej mensen bejeven in hun vriie tid pjezier aan sport, kunst en cujtuur. Goede voorzieningen op dat
gebied ziin bejangriik voor het wejziin van mensen én de samenjeving. <et draagt bii aan onderjinge 
verbondenheid. Verenigingen spejen hierin een bejangriike roj en verdienen daarom onze support. 
Wii vinden het bejangriik dat actviteiten en voorzieningen voor iedereen toegankejiik ziin. Iedereen 
moet gejiike kansen hebben om mee te doen. 

De nieuwe gemeente Noordwiik heef de verantwoordejiikheid om het voortbestaan van het typisch 
cujtureje erfgoed in de vier kernen te ondersteunen en te beschermen. Om cujtuur 
toekomstbestendig te houden, is het van bejang dat de cujtureje organisates in Noordwiik, 
Noordwiikerhout en De Zijk ejkaar weten te vinden, van ejkaar kunnen jeren en ejkaar hejpen. 

Uitgangspunt is dat verenigingen niet gedwongen samen hoeven te gaan en dat er geen bestaande 
maatschappejiike voorzieningen verdwiinen ajs gevojg van de fusie. 

Wii gaan het vojgende doen:

1. Waarderen van verenigingen en vriiwijjigers die daarin actef ziin, door het beschikbaar 
stejjen van vojdoende subsidie, ajs bejoning voor de instandhouding van het maatschappejiik
wejziin. Dit kan jeiden tot (wprestatevafspraken over pjus-pakketen. Persoonjiike- en sociaje 
veijigheid binnen ajje verenigingen moet worden gegarandeerd.

2. Verenigingsjeven wordt gestmujeerd, met name door het minimajiseren van drempejs bii 
het organiseren van evenementen. Er komt een evenementen-coördinator voor begejeiding 
van evenementen (wo.a. vergunningenv. Dit wordt onderdeej van het op te stejjen 
evenementenbejeid. 

3. <et gemeentejiik accommodatebejeid wordt geëvajueerd. 
4. Wii ziin duidejiik over subsidies en accommodates en vermejden dit in het te harmoniseren 

subsidiebejeid. 
5. Wii dragen bii aan het ontwikkejen van (werfgoedvfets- en wandejroutes. 
6. Wii formujeren samen met betrokken partien, ajsmede Noordwiik Marketng, een 

gemeentebreed cujtuurbejeid (wincjusief museumbejeidv. 

7. Wii stejjen een erfgoednota vast waarbii het aanwiizen van gemeentejiike monumenten op 
basis van vriiwijjigheid pjaatsvindt. 

8. De functe van De Schejf bjiif behouden voor de carnavajs- en sportverenigingen. Tevens 
onderzoeken we de fnanciëje haajbaarheid van een instructebad. Besjuitvorming vojgt op 
basis van nader onderzoek. 

9. We treden in overjeg met de expjoitant van De Schejf met ajs doej het verhogen van de 
kjantevredenheid.

10. <et Pesthuis, ajs waardevoj monumentaaj pand, bjiif behouden. <ierbii onderzoeken we de 
mogejiikheden van renovate, expjoitate en beheer aj dan niet door tussenkomst van een 
Stchtng in jiin met de raadsmote Noordwiikerhout: ‘Keiebijters-Dierenhoeve van 15 
november 2018’.

11. Dierenhoeve kriigt een pjek op het Bavo-terrein. De Engejse tuin kriigt eenzejfde uitstrajing 
ajs vroeger.

12. We onderzoeken de haajbaarheid voor een voorziening voor de Noordwiikerhoutse 
Strandjopers. Daarnaast wordt de aanjeg van facijiteiten voor buitensport, zoajs uitbreiding 
van mountainbikepaden en een trimbaan in de duinen verkend, met respect voor de natuur.
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13. Met de bibjiotheek bespreken we de mogejiikheden om kennismaking met cujtuur te 
bevorderen.

Sociaal domein

In de nieuwe gemeente Noordwiik kan iedereen, iong of oud, rekenen op de ondersteuning die hii of 
zii nodig heef. Die ondersteuning is gericht op het vojwaardig mee jaten doen van inwoners die er 
op eigen kracht niet uitkomen. We zorgen voor een toegankejiik joket en begriipejiike procedures: 
Eén gezin, één pjan, één regisseur. 

Om de kosten te kunnen beheersen is het bejangriik om te beschikken over actueje informate, zodat
er strak gestuurd kan worden op de inzet van gejd en resujtaten. Er worden concrete 
prestateafspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Voorts is het bejangriik aandacht te hebben 
voor de ontwikkejingen van de regionaje samenwerking binnen het sociaje domein. Biivoorbeejd het 
regejen van de sojidariteit bii de ieugdhujp in de Duin- en Bojjenstreek. Riiksgejden voor het sociaje 
domein bjiiven binnen het sociaje domein. 

Wii gaan het vojgende doen:

Participatie
Partciperen betekent dat iedereen mee doet. Langdurige afhankejiikheid van de biistand kan jeiden 
tot sociaaj isojement en vergroot de kans op schujdenprobjematek. Een baan kan jangdurige 
afhankejiikheid van een uitkering voorkomen. Daarom is het bejangriik dat wii mensen met een 
uitkering hejpen bii het vinden van werk zodat ze (wweerv actef aan de samenjeving deejnemen.   

1. Wii houden goed zicht op armoede in de nieuwe gemeente Noordwiik. <et armoedebejeid 
moet gericht ziin op ajje doejgroepen. Er is speciaje aandacht voor gezinnen met kinderen.

2.  <ujp moet jaagdrempejig beschikbaar ziin. 
3. Tegejiikertid is het armoedebejeid sober en doejmatg ingericht, zodat deze regejingen 

ajjeen van toepassing ziin voor diegenen die het echt nodig hebben. 
4. We gaan met het Servicepunt Werk in gesprek over een andere, actevere, aanpak van 

bemiddejing naar werk (wiobhuntngv.
5. Wii vragen een tegenprestate naar vermogen van mensen in de biistand. Degene die daar 

niet aan vojdoet wordt op de uitkering gekort.
6. Uitkeringsfraude wordt hard aangepakt. Ajjeen dan bjiiven uitkeringen nu en in de toekomst 

betaajbaar en beschikbaar voor diegenen die er echt recht op hebben. 
7. De nieuwe gemeente Noordwiik geef het goede voorbeejd door arbeidsgehandicapten 

binnen de gemeentejiike organisate een pjek te bieden.
8. We bestriiden jaaggejeterdheid.

Maatschappelijke Ondersteuning
Door de stiging van de kosten in de zorg moeten we innovatef en createf ziin om kosten en de 
kwajiteit van de aangeboden zorg op peij te houden. 

1. Registrate en monitoring van ajje hujpvragen aan de Lokaje Loketen, om beter te kunnen 
beoordejen waar behoefe aan is.

2. Inzet en beschikbaarheid onafhankejiike cjiëntondersteuning vanaf eerste contact bii de 
hujpvraag (wLokaaj Loketv tot en met het indicatebesjuit.
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3. In de nieuwe gemeente Noordwiik moeten vojdoende sociaje wiikteams aanwezig ziin. 
<ieraan worden wiikverpjeegkundigen toegevoegd, zodat inwoners tidig de iuiste zorg en 
ondersteuning thuis ontvangen.

4. Uitbreiding Wmo-vervoersmogejiikheden voor kjeine afstanden naar ajgemene 
voorzieningen in ajje kernen, waar mogejiik met inzet van vriiwijjigers.

5. De nieuwe gemeente Noordwiik ondersteunt mantejzorg actef. 
6. We onderzoeken de mogejiikheid voor het aanstejjen van een zorgombudsman.

Jeugdhulp
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkejing van tajenten en maakt iongeren tot 
verantwoordejiike mensen. Ouders ziin daarvoor in de eerste pjaats verantwoordejiik. We hebben ajs
gemeente daarbii ook een taak. Voorkomen is beter dan genezen. Probjeemgedrag bii iongeren 
wordt biitids gesignajeerd door het tot stand brengen van een goede koppejing tussen de 
zorgverjeners en de instejjingen rondom onderwiis, wejziin, cujtuur en sport.

1. Wachtjiisten moeten weggewerkt worden biivoorbeejd met behujp van snejje inzet van 
tidejiike maatregejen. Kinderen moeten ajtid gehojpen worden, ook ajs meerdere 
zorgweten van toepassing ziin. 

2. Bii ieugdhujp zeten we in op samenwerking in de regio en het spreiden van fnanciëje 
risico’s.

3. Jeugdhujp is eenvoudig toegankejiik en passend: generajistsch ajs het kan, speciajistsch ajs 
het moet.
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Volksgezondheid en milieu

De nieuwe gemeente Noordwiik is duurzaam, schoon, jeefaar en veijig. Ajs mensen hebben we de 
verantwoordejiikheid om zorgvujdig om te gaan met onze omgeving. Uiteindejiik ziin ons wejziin en 
onze economie gebaat bii een aantrekkejiike en gezonde omgeving. <et gaat om de iuiste bajans 
tussen mens, mijieu en een gezonde economie. 

De nieuw gemeente Noordwiik vojgt de energietransite. We bjiiven open staan voor nieuwe vormen 
van energie, zoajs aardwarmte. Wii ondersteunen initateven van wiiken, inwoners, bedriiven en 
verenigingen voor een duurzame jeefomgeving en hiervoor stejjen we (wambtejiikev capaciteit 
beschikbaar. 

De nieuwe gemeente Noordwiik is zuinig op onze overgebjeven mooie gebieden. Een van de 
kernkwajiteiten van de gemeente is het strand en de zee. Daarbii past een onbeperkt zicht op de 
horizon. Meer zichtbare windturbines in zee ziin ongewenst. 

Wii gaan het vojgende doen:

Volksgezondheid
1. We wijjen ouders hejpen bii het op gewicht houden van hun kinderen door 1. goede 

voorjichtng over voeding aan ouders en op schojen en 2. het stmujeren van bewegen. 
2. Wii zeten in op prevente bii ajcohoj- en drugsversjaving en doen dat samen met de ouders, 

het Jeugd- en Jongerenwerk, het Jeugd- en Gezinsteam, de schojen en overige 
maatschappejiike partners.

3. Ouderen mogen niet in een isojement komen en vereenzamen. Er komt een gericht 
programma om eenzaamheid te bestriiden. Initateven waar ouderen graag aan deejnemen 
en waardoor ouderen zodoende zichtbaar bjiiven, worden gestmujeerd.

4. De nieuwe gemeente bevordert de senior- en dementevriendejiikheid van de gemeente en 
de toegankejiikheid voor mindervajiden. 

Woon- en leefomgeving
1. Voor de jeefaarheid van de nieuwe gemeente Noordwiik kiezen we voor een wiikgerichte 

aanpak waarbii het cojjege regejmatg de wiiken en buitengebieden bezoekt. Wiikmanagers 
zorgen voor een goed contact met de betrefende wiik.

2. De nieuwe gemeente Noordwiik ondersteunt partcujiere initateven op wiik- en 
buurtniveau. Inwoners van een straat of wiik worden actef uitgenodigd mee te denken. We 
stejjen wiikbudgeten beschikbaar, waarover de inwoners zejf kunnen beschikken.  

3. De speejpjekken in de woonwiiken dienen van niveau te ziin.(w<ervinrichtng van de 
speejpjekken gebeurt in overjeg met buurtkinderen en hun ouders. De gemeente zorgt 
ervoor dat ejke wiik in de gemeente Noordwiik goede speejpjekken met ftnessvoorzieningen
heef om te bewegen, te ontmoeten en te begroeten.

4. Vergroening van wiiken wordt gestmujeerd. Waar mogejiik wordt extra groen aangepjant 
Initateven uit wiiken hiervoor worden ondersteund. Ajs inwoners het openbaar groen in 
hun directe omgeving wijjen onderhouden, werkt de gemeente daar zoveej mogejiik aan 
mee. De gemeente stmujeert het vergroenen van partcujiere tuinen om de biodiversiteit te 
bevorderen.

5. Wii ziin zuinig op het natuurschoon in onze gemeente. <ier voegen we bii-vriendejiike 
jandschappen aan toe. Daarnaast wordt het maaibejeid aangepast, zodat natuurjiike bermen 
ontstaan met wijde bjoemen.

15



6. Voor een goede bajans voor het gebruik en de bejeving van het strand wordt er een nieuwe 
strandnota opgestejd. 

7. We stmujeren winkejiers en <oreca om hun toijeten voor het pubjiek open te stejjen. 
8. Wii reajiseren openbare toijetvoorzieningen in het toeristsch kerngebied, die passen bii een 

badpjaats ajs Noordwiik.
9. De gemeente probeert zogenoemde ‘shamepjekken’ aan te pakken. 
10. De gemeente is diervriendejiik. Er wordt jokaaj dierenwejziinsbejeid ontwikkejd. De overjast 

veroorzaakt door meeuwen wordt diervriendejiik aangepakt. <ierbii wordt nadrukkejiik 
gekeken naar de ervaringen in andere badpjaatsen.

Energie
1. We hebben de ambite dat zo veej mogejiik gemeentejiike eigendommen per 2030 

energieneutraaj ziin. De gemeente geef zejf het goede voorbeejd door de bedriifsvoering 
verder te verduurzamen. Te denken vajt aan zonnepanejen op gemeentejiike gebouwen, 
ejektrische auto’s, (wejektrischev fetsen stmujeren en papierjoos werken vergaderen.

2. We houden vast aan het Energieakkoord <ojjand Riinjand 2017-2025 en het natonaje (wSERv 
‘Energieakkoord voor duurzame groei’.

3. De nieuwe gemeente Noordwiik zaj in jiin met het Riiksbejeid aardgasjoos bouwen. Nieuwe 
woonwiiken worden zo veej mogejiik energieneutraaj gebouwd ajs de betaajbaarheid van de 
woningen niet in het geding komt. Financiëje steun van het Riik is onmisbaar om de kosten 
voor bewoners binnen de perken te houden. Met het oog op nieuwe ontwikkejingen, zoajs 
biivoorbeejd rondom waterstofgas, wijjen we de bestaande gasinfrastructuur echter wej 
behouden. Daarmee wordt een te grote afhankejiikheid van één energiebron voorkomen.

4. Wii ondersteunen ondernemers en verenigingen en instejjingen om kjimaatneutraaj te 
worden. Biivoorbeejd bii het opwekken van energie en het duurzaam maken van 
sportcompjexen, aanschaf van zonnepanejen of door oprichtng van energiecoöperates voor 
het produceren van duurzame energie. De samenwerking met de Woningstchtngen is 
hierbii van groot bejang.

5. De gemeente stuurt aan op een regionaaj initatef voor het benuten van aardwarmte of 
aansjuitng op een warmterotonde. 

6. De nieuwe gemeente Noordwiik stejt een Warmtevisie op. De uitvoering hiervan wordt in 
principe aan de markt overgejaten.

7. We geven duurzame bedriiven en ondernemers extra ruimte voor hun toekomstpjannen en 
ondersteunen ze daarin.

8. Er wordt een zichzejf terugverdienend fonds opgericht, waaruit jeningen worden verstrekt 
om duurzame investeringen te facijiteren (wzonnepanejen, energie besparende en energie 
opwekkende maatregejenv. <et fonds is bedoejd voor huurwoningen van zowej partcujieren 
ajs van de woningstchtngen.

9. Met de Nuon-gejden maken we initateven voor de energietransite mogejiik.

Afval
1. Binnen 2 iaar worden de bestaande afvajsystemen geharmoniseerd. Er komt geen duur, 

nieuw inzamejsysteem waarbii ie moet betajen voor ie restafvaj. Dat jeidt tot vervuijing van 
afvajstromen en vervuijing op straat. <et serviceniveau is bejangriik en de keuze mag niet 
jeiden tot extra kosten voor onze inwoners.

2. We hebben een voorkeur voor centraje ondergrondse containers in pjaats van bakken. De 
afvajcontainers worden tidig gejegd dankzii een ejektronisch systeem om het biipjaatsen van
afvaj te voorkomen.

3. Dumpen van afvaj wordt hard aangepakt. Vervuijers kriigen de rekening gepresenteerd.
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4. We stejjen materieej beschikbaar voor inwoners die vriiwijjig zwerfafvaj in hun woon- en 
jeefomgeving opruimen. Biivoorbeejd de strandiuters en de zogenoemde Z(wwerfafvajv-
ambassadeurs.

5. De samenwerking met de gemeente Katwiik rond de mijieustraat bjiif voorjopig in stand. We
evajueren de mijieustraat in Noordwiikerhout in verband met de komende aanbesteding. 
Onderzocht wordt of de openingstiden van de mijieustraten kunnen worden aangepast. 

6. We gaan met initateven zoajs ‘Afvaj Loont’ in gesprek om meer soorten afvaj op meerdere 
pjekken in de nieuwe gemeente Noordwiik in te nemen.

7. Afvajbeperking door bedriiven wordt afgedwongen via gejdende mijieuregejs.
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

<et is goed wonen en jeven in de nieuwe gemeente Noordwiik. De druk op de woningmarkt is groot. 
Ajs kustgemeente in de Randstad is de verjeiding groot om veej bii te bouwen. Maar de ruimte 
daarvoor is beperkt, omdat we ook de natuur en bojjengronden wijjen behouden. Ajs er gebouwd 
wordt, moeten woningen fnancieej bereikbaar ziin voor iongeren en starters op de koop- en 
huurmarkt. <et moet voor zowej de starters ajs doorstromers in Noordwiik mogejiik ziin om in de 
eigen dorpen te bjiiven wonen.

We maken een omgevingsvisie voor het heje grondgebied van de nieuwe gemeente Noordwiik. 
<iervoor gebruiken we de ingrediënten uit de bestaande Omgevingsvisie Noordwiik 2030, ‘Noordwiik
voor ejkaar’. De huidige opzet met de 7 sterren wordt josgejaten. 

Wii gaan het vojgende doen:

1. We ontwikkejen samen met de woningstchtngen een masterpjan sociaje vojkshuisvestng 
en jeggen de speerpunten in de prestateafspraken vast. Daarin wordt duidejiik in wejke 
behoefe aan wejke soort woningen wordt voorzien. De gemeente doet onderzoek onder de 
inwoners naar de toekomstge woonbehoefe. 

2. <et bouwen van sociaje woningen is bejangriik evenajs woningen om de doorstroming te 
bevorderen. Wii streven een evenwichtge opbouw in de reajisate van woningen na met  
30% sociaje huur en vojdoende aandacht voor het middensegment.

3. Voor de reajisate van sociaje woningbouw binnen de nieuwe gemeente Noordwiik gejden de
vojgende afspraken: 
 Minimaaj reajiseren sociaje bouw conform prestateafspraken met woningstchtngen; 
 Opzeten Masterpjan met de woningstchtngen voor verdere uitbreiding aantaj sociaje 

huurwoningen;
 Inventarisate bouwjocates t.a.v. bouwmogejiikheden sociaje huur, sociaje koop en 

bouw middensegment;
 Onderzoeken en opjossen fnanciëje verpjichtngen en bouwcjaims Bronsgeest;
 Gejet op de inspanning die nodig is om de bouw op overige jocates te reajiseren, 

ajsmede het voornoemde onderzoek wordt bouw in Bronstgeest gedurende deze 
coajiteperiode niet voorzien.

4. Om het contngent sociaje woningen op peij te houden werken wii samen met de 
woningstchtngen aan een geharmoniseerd Vojkshuisvestngsfonds. Dit wordt mede gevoed 
uit een gedeejte van de winsten op grondexpjoitates. Kjeine proiecten die niet kunnen 
vojdoen aan het reajiseren van 30% sociaje woningbouw ziin verpjicht een biidrage in het 
vojkshuisvestngsfonds te storten. 

5. Waar mogejiik wordt door middej van jokaaj maatwerk voorrang gegeven aan inwoners bii 
de toewiizing van (wsociaje huurvwoningen. 

6. Woningstchtngen betajen bii grondaankoop van de gemeente een ‘sociaje’ vaste grondpriis 
in pjaats van een commerciëje grondpriis.

7. Sociaje koopwoningen, ook die ziin gebouwd door partcujieren, dienen janger dan 10 iaar 
sociaaj te bjiiven. Bii sociaje koopwoningen gejdt ajtid een ant-specujatebeding of een 
gejiiksoortge regejing die daarin voorziet.

8. We stmujeren het eigenwoningbezit. Voor de aankoop van bestaande woningen, stejjen we  
waar nodig, startersjeningen beschikbaar voor de inkomens met een gemeenschappejiik 
bruto inkomen van 35.000 euro tot 50.000 euro. De winsten uit grondexpjoitates kunnen 
deejs hiervoor worden aangewend. 
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9. Wii ondersteunen initateven voor woongroepen voor senioren en speciaje woonvormen. 
Voor beschermd en of begejeid wonen worden dichtbii opjossingen gezocht.  

10. Bii de reajisate van bouwproiecten van grote fysieke omvang (wzoajs 
appartementengebouwen, hotejs, toeristsche voorzieningen en kantoor- of 
bedriifsgebouwenv zaj gezorgd worden voor een evenwichtge inpassing t.o.v. de directe, 
bebouwde omgeving. 

11. Om het ontrekken van regujiere woningen terug te dringen is kortstondige huisvestng van 
arbeidsmigranten in de woonkernen niet gewenst. De huisvestng van arbeidsmigranten 
wordt bii voorkeur gereajiseerd in de buurt bii het bedriif waar men werkt. <iervoor wordt 
bejeid opgestejd.

12. Voor statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten zoekt de gemeente naar createve 
opjossingen om hen te huisvesten. Dat kan een cojjecteve opjossing ziin.

13. Woningen ziin om in te wonen. Wii regujeren de wijdgroei aan airbnb-actviteiten.

14. Wateroverjast in de nieuwe gemeente Noordwiik jossen we op in samenwerking met het 
<oogheemraadschap van Riinjand. <et grondwaterprobjeem, veroorzaakt door de diik in 
duin constructe, wordt opgejost met de reconstructe van de Parajjejboujevard. Er is 
aandacht voor de Beekjaan, het retentebassin (wPanhuysv en de Northgodreef. 

15. Leegstand en verpaupering van onroerend goed pakken we aan door onder meer centra 
aantrekkejiik te maken. 
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Financiën

Bii goed rentmeesterschap hoort ook het zorgvujdig omgaan met het (wbejastng-vgejd dat de 
gemeente is toevertrouwd om haar taken uit te kunnen voeren. De nieuwe gemeente Noordwiik 
heef een sojide fnanciëje huishouding. 

De jasten voor inwoners en ondernemers ziin zo jaag mogejiik. <et fnanciëje bejeid van de 
gemeente moet zuinig en doejmatg ziin. Dat dwingt de gemeente tot zorgvujdige keuzes. Ajs de 
gemeente structureej dajende inkomsten heef of onverwacht hoge uitgaven, moet ze binnen haar 
begrotng prioriteiten stejjen: eerst ombuigingen, daarna kostendekkende tarieven en in jaatste 
instante wordt er gekozen voor bejastngstiging. Bejastngen mogen iaarjiiks ten hoogste stigen met
de inflatecorrecte. 

Ajgemene uitgangspunten ziin: 

 Structureje uitgaven worden gedekt door structureje inkomsten
 Er bjiif sprake van een sjuitende meeriarenbegrotng
 <et weerstandsvermogen jigt tussen 1,4 en 2.0
 Er worden geen jasten doorgeschoven naar de toekomst
 Transparante en toegankejiike informate over gemeentejiike inkomsten en uitgaven, 

biivoorbeejd door gebruik van infographics
 Gemeentejiike diensten ziin kostendekkend
 We werken met meeriaren beheerpjannen

De uitvoering van de ambites die in dit akkoord ziin opgeschreven, vereisen (wextrav middejen. Omdat
de fnanciëje impact hiervan nog niet op ajje onderdejen is te overzien, vindt in voorkomende 
gevajjen een heroverweging pjaats.  

Wii gaan het vojgende doen: 

1. De nieuwe gemeente Noordwiik harmoniseert de OZB samen met riooj- en 
afvajstofenhefng per 1 ianuari 2019. Ze gaat daarbii uit van de eigenarenhefng. De 
harmonisering mag per sajdo niet jeiden tot jastenverhoging in vergejiiking met de huidige 
gecombineerde tarieven.

2. De gemeente bereidt zich voor op het verjies van precario-inkomsten per 2022. Zii zoekt de 
opjossing in het ombuigen naar één gemeentejiike woonhefng gecombineerd met een 
bezuiniging in haar uitgaven.

3. De gemeente werkt met een sjuitende meeriarenbegrotng met een risicoparagraaf voor de 
jangere termiin zodat de ajgemene reserve op het iuiste niveau bjiif.

4. Wii harmoniseren de subsidieverordening in overjeg met betrokken partien en houden 
rekening met een redejiike overgangstermiin.

5. De toeristenbejastng vojgt de inflatecorrecte. In ziin totajiteit mag, ajs gevojg van de 
harmonisate, de bejastngopbrengst niet onevenredig stigen.

6. De gemeente besteedt een deej van de inkomsten van de toeristenbejastng aan versterking 
van de toeristsche sector.

7. Wii stejjen reajistsche grondexpjoitates op en informeren de gemeenteraad hierover op een
maximaaj transparante wiize (wgrondzakenboekv. De gemeente bejast gronden niet met 
ontwikkejkosten van andere proiecten. 
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8. Wii bewaken het bejeid, de uitgaven en begrotngen van regionaje organen ajs <ojjand 
Riinjand, ISD, enz. De wethouder Financiën is hier, naast de vakwethouder, nadrukkejiik bii 
betrokken.

9. Wii hebben het voornemen om in deze coajiteperiode de hondenbejastng af te bouwen. Op
het niet opruimen van hondenpoep vojgt een boete.

10. De contracten met de strandpavijioenhouders jopen deze coajiteperiode af. Bii de herziening
worden hejdere (wmarktconformev afspraken gemaakt over onder andere afvoeren van afvaj, 
huurpriizen, etc. 
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Portefeuilleverdeling

Burgemeester
J.<.M. (wJonv <ermans-Vjoedbejd

 Voorziter Gemeenteraad
 Voorziter Cojjege van B&W
 Ajgemene Bestuurjiike Aangejegenheden
 Bestuursfjosofe en ajgemene bejeidscoördinate
 Openbare Orde en Rampenbestriiding
 Pojite
 Brandweer
 Veijigheidsregio
 Geneeskundige <ujp bii Ongevajjen en Rampen
 <andhaving Openbare Orde
 Juridische Zaken
 Vergunningen
 Kabinetszaken
 Representate
 Internatonaje betrekkingen   stedenband <irado
 Integriteit

Wethouder NZLokaal
J.P. (wSiaakv van den Berg 

Loco-burgemeester

 Grondbedriif (wincj. maatschappejiik vastgoedv

 Sport

 Subsidiebejeid

 Verenigingen

 Dienstverjening

 ICT (winformatsering en automatseringv

 Communicate

 Kunst en Cujtuur (wincj. monumenten en vojksfeestenv

 <andhaving (wincj. bouw- en woningtoezichtv

 Natuur en Mijieu

 Duurzaamheid   energietransite

Aanspreekpunt Noordwiikerhout
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Wethouder VVD
R. (wRobertov ter <ark 

 Financiën

 Bejastngen

 Inkoop

 Economie (wtoerisme, strand, evenementen en spacev

 Bereikbaarheid (wverkeer en parkeren en handhavingv

 Regionaje samenwerking

 P&O en huisvestng

Aanspreekpunt De Zijk

Wethouder CDA 
<.W.M (w<enriv de Jong

 Ruimtejiike ordening

 Bouwen

 Greenport (wISG en GOMv

 Grondwater en rioojbeheer

 Civiej

Aanspreekpunt Noordwiik aan Zee

Wethouder Lijst Salman Noordwijk
D.T.C. (wDennisv Sajman

Tweede joco-burgemeester

 Zorg  (wieugd en ouderenv

 Sociaje zaken (wwerk en inkomenv

 Vojkshuisvestng

 Onderwiis

 Vojksgezondheid

 Openbare ruimte (wincj. groen en afvajv

 Dierenwejziin

Aanspreekpunt Noordwiik binnen
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