Cees van Wijk

Economische foto van Noordwijk
Op verzoek van het College van
BenW heeft bureau Louter een
“economische foto” gemaakt
van de Gemeente Noordwijk.
Bureau Louter is gespecialiseerd
in economisch onderzoek
voor gemeenten en regio’s. De
economisch foto beantwoordde
twee vragen: Wat zijn de sterke
en zwakke punten van de
economie van Noordwijk en hoe
doet Noordwijk het in relatie tot
de omliggende gemeenten.

Die ene ster
Zoals velen in Noordwijk
inmiddels weten koesteren
wij in Noordwijk 7 sterren.
Het mooie van 7 sterren is
dat er voor iedereen wel een
ster bij zit. Dat is ook een
beetje de trend in
Nederland: het beleid moet
voor elk wat wils zijn.
Iedereen moet zich erin
kunnen herkennen. De
plannen van ons nieuwe
kabinet vormen daar een
goed voorbeeld van.
Het vervelende van 7
sterren is dat zij elkaar ook
in de weg kunnen zitten. Dat
ze minder gaan stralen als ze
bij elkaar in de buurt komen.
Gaan geweldige sportmogelijkheden wel goed samen
met een rijke natuur en een
mooi landschap? Gaat uitstekende bereikbaarheid wel
samen met een aantrekkelijke
leefomgeving? Ik kijk daarom
liever naar die ene ster. Die
ster die wat mij betreft nèt
wat feller moet stralen dan
de anderen. Sterker nog, de
ster die de andere sterren
óók nog feller laat stralen. De
ster van de “veelzijdige economie en het toerisme” is de
poolster van Noordwijk. Dat
is de ster die ons aantrekkelijke woningen geeft, mooie
sportparken en een uitstekende bereikbaarheid. Uit de
cijfers blijkt dat deze ster in
Noordwijk momenteel een
hoop licht geeft. Licht dat we
goed kunnen gebruiken om
de andere sterren extra glans
te geven.

Wat direct opvalt is dat de
Gemeente Noordwijk hoog staat
in de jaarlijkse ranglijst van Economische Toplocaties. Daar waar
Noordwijk in voorgaande jaren
rond plek 300 schommelde op
de lijst van 370 gemeenten staat
Noordwijk in de lijst van 2017 op
plek 43. Noordwijk staat daarmee

in de Top 50 van Nederland en
ruim hoger dan onze omliggende
gemeenten. Een prestatie waar de
ondernemers en hun medewerkers trots op mogen zijn!
Goede scores
Uit de analyses in het rapport
komt naar voren dat Noordwijk
goed scoort in de sectoren zakelijke dienstverlening, de vrije tijd
sector en de zorgsector. Het wekt
geen verbazing dat ESA/Estec en
de hotels hierin een belangrijke rol
spelen. Een opvallende conclusie
is bijvoorbeeld dat Noordwijk het
toerisme beter in arbeidsplaatsen
weet om te zetten dan Katwijk.
Ook zorgt het grote aantal arbeidsplaatsen in Noordwijk en de regio
voor een relatief lage werkloosheid in onze gemeente. Uit het
rapport blijkt dat een aantal zaken

die de economie op langere termijn bepalen in Noordwijk goed
voor elkaar zijn. Wij kennen relatief veel starters. Ook verwachten
de onderzoekers in Noordwijk een
grotere bevolkingsgroei dan het
landelijk gemiddelde. Tenslotte
worden de woonaantrekkelijkheid en de hoge opleiding van de
beroepsbevolking geroemd.
Kritische noten
Is het dan “louter” hosanna in
Noordwijk? Nee, dat niet. Het rapport bevat kritische noten als het
gaat om de filedruk die hoger is
dan gemiddeld en de beperkte
ruimte op de bedrijventerreinen.
Bovendien is de aanwezigheid van
ESA/Estec een wel erg belangrijke
pijler onder de Noordwijkse economie. Als die wegvalt hebben we
een probleem. Ons nieuwe kabi-

Bedrijfsbezoek crematorium Duin- en Bollenstreek

net realiseert zich dat gelukkig ook
en zet extra middelen in om ESA/
Estec voor Nederland te behouden.
Huwelijk
Het rapport sluit af met de leuke
constatering dat de relatie van
de Gemeente Noordwijk met
de Gemeente Noordwijkerhout
het meest intensief is van alle
gemeenten in de Bollenstreek.
Het gaat dan om de onderlinge
uitwisseling op de arbeidsmarkt,
woningmarkt, en het gebruikmaken van elkaars voorzieningen. Het
gevoel dat Noordwijk en Noordwijkerhout hun huwelijk met vertrouwen tegemoet kunnen zien
wordt dus bevestigd door de cijfers.

Ondernemen en belastingen na 2017

Het NOV Najaarsevent wordt
op dinsdag 14 november 2017
gehouden in Grand Hotel Huis
ter Duin.

NOV Connect organiseert in
samenwerking met ondernemer
Harry Mens een bedrijfsbezoek
bij Crematorium Duin- en
Bollenstreek te Lisse.
De heer Mens is uw gastheer
en laat u kennis maken met het
crematorium en met ‘afscheid
nemen anno 2017’. Dit bezoek

vindt plaats op woensdag 22
november 2017.
De gehele ontvangst, inclusief
drankjes en buffet, wordt u
aangeboden door Harry Mens.
HET PROGRAMMA:
17.00 uur: Ontvangst
17.30 uur: Welkomstwoord - Bouw

Kaashuis Tromp
Puur natuur: Zoals kaas moet zijn!
Kaashuis Tromp heeft een ruim assortiment aan kaas, wijn en noten. Wie langs
de winkel loopt wordt door de mooie presentatie als het ware naar binnen
gezogen. Met name de kazen uit Noord-Holland en de kaas van eigen koe zijn
populair.
Rob en Bertie Ouwersloot runnen Kaashuis Tromp al sinds 2009. Samen met
medewerkster Manuela delen ze hun passie voor smaak graag met hun klanten.
‘We zijn altijd bezig met de kazen en de presentatie van de winkel’, vertelt Rob.
‘Kaas ziet er uit om in te bijten, dat laten we dan ook zien.’

Cees van Wijk en Harald Verbeek, Abin Accountants

Het regeerakkoord is klaar. Er is
208 dagen over 55 pagina’s tekst
onderhandeld. Voor ondernemers
is een belangrijke rol weggelegd.
Naast taken als innoveren en
energie besparen, staan er ook
de nodige veranderingen voor
arbeidsrecht en belastingen op
het programma. En deze pakken
niet allemaal voordelig uit.
Op het vlak van arbeidsrecht
wordt de invoering van de Wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) teruggedraaid.
De vraag of een ZZP-er wel zelfstandig is, zal op een andere
manier worden aangepakt. Aan de
onderkant van de arbeidsmarkt
wordt bij bedrijfseigen activiteiten
aangenomen dat de ingehuurde
ZZP-er niet zelfstandig is en dat de

opdrachtgever loonbelasting moet
gaan inhouden. Aan de bovenkant
van de arbeidsmarkt komt een
tegenovergestelde regeling en is
de ZZP-er altijd zelfstandig. Ertussenin komt een andere regeling en
wordt van de opdrachtgever verwacht dat deze een opdrachtgeversverklaring (OGV) aanvraagt.
Kortom, voor de onderkant en
bovenkant van de ZZP-markt
komt er een eenvoudige oplossing. Er tussen in, blijft vooralsnog
een duidelijke inspanning van de
opdrachtgever vereist om te voorkomen dat die loonbelasting moet
gaan betalen.
Veranderingen
Bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor ondernemers zal ook veel veranderen.

De inzet van het regeerakkoord
is dat werken moet lonen en het
akkoord stuurt daar op. Of ditzelfde geldt voor ondernemen
valt te bezien. Het tarief van de
inkomstenbelasting gaat dan wel
omlaag, maar daar staat tegenover een beperking van diverse
aftrekposten, zoals bijvoorbeeld
de hypotheekrente- en zelfstandigenaftrek. Ook het tarief van de
vennootschapsbelasting waarmee
B.V.’s worden belast gaat omlaag.
Maar deze verlaging wordt gecompenseerd door ook hier diverse
aftrekposten te beperken. Daarnaast gaat de inkomstenbelasting
op winst uit B.V.’s (de zogenaamde
AB-heffing van box 2) in twee fors
omhoog van 25% naar 28,5%. De
daling van het vennootschapsbelasting wordt hiermee volle-

NOV
Najaarsevent

dig teniet gedaan. Dus ondanks
een verlaging van het tarief van de
vennootschapsbelasting lijkt het
ondernemen met een B.V. er in
de toekomst niet aantrekkelijker
op te worden. Bovendien heeft de
verhoging van deze AB-heffing tot
gevolg dat ondernemers die nu al
een B.V. hebben reeds gemaakte
inkomensplanningen in de prullenbak kunnen gooien. Deze ondernemers zullen deze belastingverhoging, in te voeren in 2020, willen
voorkomen en staan dan voor de
keuze om of in 2019 alvast veel
belasting te betalen of in latere
jaren het hogere tarief af te reken.
Wijsheid is maatwerk en kwestie
van rekenen. Het regeerakkoord
rekent er op dat veel ondernemers
voor de eerste keuze kiezen. De
eerste adviezen zijn al gegeven.

Eigen koe
Nieuw in het assortiment is de kaas van eigen koeien. ‘Kaashuis Tromp heeft
bij boer Bart van Laar, aan de voet van de Grebberge in de Gelderse Vallei, haar
eigen koeien staan. Wij hebben koe Geertje30 ‘geadopteerd’. En we hebben bij
boer Bart ook echt zelf de kazen gemaakt! Boer Bart is een natuurboer. Onze koe
graast in de uitwaarden en er wordt op de boerderij volledig biologisch gewerkt.
De melk wordt dagelijks direct na het melken verwerkt zodata alle karakteristieke eigenschappen van de melk behouden blijven. En dat proef je! Dat kan ik
zeggen, maar het is vooral wat onze klanten ons vertellen en waarom ze steeds
weer terug komen, speciaal voor de kaas van onze eigen Geertje.’
Groot assortiment
Natuurlijk is er voor elke smaak iets te vinden in de winkel. ‘Naast de kazen
van Nederlandse bodem, hebben we ook een groot assortiment buitenlandse
kazen. De kaasfondue is weer helemaal terug van weggeweest, dus daar spelen
we ook op in met een zelf samengesteld verse kaasfonduepakket. En we bieden
daarnaast wijnen die goed smaken bij de kazen en ook nootjes staan bij ons in
de schappen. En verse melk, rechtsreeks van de boer!’

Crematorium door
Leon van Reisen
17.40 uur: Lezing Afscheid
anno 2017
18.00 uur: Rondleiding
achter de schermen
18.30 uur: Dinerbuffet
20.00 uur: Einde

De dokter van de toekomst
De dokter van de toekomst schrijft geen medicijnen meer voor, maar interesseert patiënten voor de zorg voor het menselijk lichaam, een gezond dieet, de
oorzaak achterhalen van ziekte en preventie daarvan. Dit is geschreven door
één van de beroemdste uitvinders Thomas Edison. Dat is chiropractie!

Fitter en jonger!
Medicijnen kunnen de symptomen tijdelijk verbergen, maar niet de oorzaak
wegnemen. Wil je weten of subluxaties de oorzaak van jouw gezondheidsprobleem zijn? Wij gebruiken de meest geautomatiseerde technologie om te
onderzoeken wat het niveau van je gezondheid op dit moment is. Jij wilt je toch
ook fitter en jonger voelen? Je hebt geen doorverwijzing nodig van je huisarts
en als je nu start, kun je dit jaar nog gebruik maken van de vergoeding van je
verzekeraar en volgend jaar!
Nieuwe website
Lifestyle Chiropractie heeft onlangs de nieuwe website gelanceerd. Met een
intro-filmpje wordt de sfeer in de praktijk goed overgebracht. Chiropractor Ken
Koehler geeft in korte video’s informatie en tips over hoe je gezond blijft voor de
rest van je leven!
Actie!
De komende twee weken bieden we een volledig eerste consult + onderzoek aan
voor slechts € 47,00 in plaats van € 125,00! Maak gebruik van deze kans om te
kijken hoe jouw gezondheid ervoor staat.

Lifestyle Chiropractic

Hoofdstraat 73a

Prins Bernhardstraat 54

2202 EV Noordwijk

Bel 071-364 78 30

T 071 362 34 10

www.lifestylechiropractic.nl

W www.kaashuistromp.nl

Dinsdag 24 oktober,
Overleg NOV bestuur
en College B&W
Vrijdag 27 oktober,
Wethoudersoverleg
Vrijdag 10 november,
Sociëteit, Heeren
van Noortwyck
Dinsdag 14 november,
Najaars ALV Event,
Grand Hotel Huis ter Duin
Zaterdag 18 november,
Aankomst Sinterklaas
Woensdag 22 november,
NOV Connect bezoekt
Crematorium
Duin- en Bollenstreek

Al meer dan honderd jaar helpen chiropractoren hun cliënten hun gezondheid
terug te krijgen, door het opheffen van blokkades (subluxaties) in de wervelkolom. Hierdoor kan het menselijk lichaam beter functioneren en is het beter in
balans. Als de wervelkolom scheef staat, leidt dit tot extra druk op het zenuwstelsel wat allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zowel bij volwassenen als kinderen en zelfs bij pasgeborenen.

Kaashuis Tromp

E noordwijk@kaashuistromp.nl

Aan het bedrijfsbezoek zijn geen
kosten verbonden. Leden van
de NOV kunnen zich tot en met
18 november aanmelden bij
Linda Janmaat via mail: info@
uitvaartzorgdeschelp.nl. Ook een
bedrijfsbezoek organiseren voor
de leden van de NOV? Stuur dan
ook een mail naar Linda Janmaat.

Dit event is geen gebruikelijke ALV. Want naast enkele
formele agendapunten zal de
avond op inspirerende wijze
in het teken staan van trends
én het verkrijgen van de status
Bad Noordwijk. Professionele
sprekers en studenten nemen
u kort en bondig mee naar
het trendy Noordwijk van de
toekomst. Gezien het informele en inspirerende karakter
van dit event, maar bovenal
omdat het onderwerp Badplaats Noordwijk om breed
gedragen betrokkenheid
vraagt zal het een open bijeenkomst zijn. Leden en nietleden zijn welkom. De uitnodiging en de agenda volgen.

AGENDA

Voorzitter

WWW.NOVNOORDWIJK.NL

Vrijdag 15 december,
Sociëteit, Winter Wonderland
Noordwijk

COLOFON

DINSDAG 17 OKTOBER 2017
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2200 AC Noordwijk ZH
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