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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. 
van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van 
der Laan, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-057471 - 158026 

Onderwerp Verzoek kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen 
verenigingsobjecten 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. akkoord te gaan met afwijzing tot kwijtschelding of vermindering; 
2. akkoord gaan met de beantwoording aan de verenigingen; 
3. de gemeenteraad informeren door toezenden van brief en 

collegebesluit (incl. bijlage). 

Samenvatting Van een aantal verenigingen/stichtingen/clubs is het verzoek ontvangen om 
tegemoet te komen in de aanslag OZB door middel van kwijtschelding of 
vermindering. Het college heeft het verzoek afgewezen. De mogelijkheid tot 
kwijtschelding of vermindering is niet mogelijk in verband met het 
gelijkheidsbeginsel en ongelijkheid.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-069225 - 165245 

Onderwerp Onderzoek uitvoering beheer buitenruimte en afvalbeheer 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand Agenderingsvoorstel met betrekking tot het 
onderzoek "Uitvoering beheer buitenruimte en afvalbeheer". 

Samenvatting Het college wilt de gemeenteraad informeren over de voorlopige uitkomsten van 
het onderzoek "Uitvoering beheer buitenruimte en afvalbeheer" door middel van 
een presentatie aan de commissie R&I op 14 februari 2019. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-069295 - 165265 

Onderwerp Aanpassen Aanwijzingsbesluit en Mandaatbesluit WOZ en belastingen 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met vaststelling van het “Aanwijzingsbesluit WOZ en 
Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek”; 

2. Akkoord te gaan met vaststelling van het “Mandaatbesluit WOZ en 
Belastingen”. 

Samenvatting Door de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 
2019, moet het ‘Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke 
regeling gemeentelijke belastingen Bollenstreek’ door middel van een 
gezamenlijk besluit met de colleges van de gemeenten Noordwijk en Teylingen 



opnieuw te worden vastgesteld. Om dezelfde reden is het noodzakelijk dat het 
‘Mandaatbesluit WOZ en Belastingen’ opnieuw wordt vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066623 - 165744 

Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de raad voor te stellen om in te stemmen met de wijziging van de 
'Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek'. 

Samenvatting Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
samengevoegd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg 
hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2016) 
worden gewijzigd. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek op 
enkele punten te actualiseren. 
 
De aanpassingen betreffen: 
- Het verwijderen van de naam Noordwijkerhout, het aanpassen van het aantal 
bestuursleden op 4 in plaats van 5 gemeenten. 
- Actualiseren van de regeling op de taken van de ISD:  
  

 met betrekking tot diagnose en doorverwijzing naar het Servicepunt 
Werk (SPW)  

 met betrekking tot de Jeugdwet  
 gemeente Teylingen. archieven bij de Erfgoed Leiden in plaats van de 

het toezicht op het archief en de bewaarplaats van de  

  
Het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de 
voorliggende GR ISD 2019 besproken en hebben inhoudelijk geen opmerkingen 
op de GR ISD 2019 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-069604 - 165977 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 8 januari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 8 januari 2019 goed te keuren. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


