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Voor iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen een
Het college besluit,
invloedsgebied van een bevi-inrichting (risicovolle
- In te stemmen met het gebruik van de ‘Standaard
bedrijven) en/of een hogedrukgasleiding en/of een weg uit verantwoording groepsrisico'.
het basisnet (A59 en N261), waarbij het aantal
aanwezigen toeneemt moet advies worden gevraagd aan
de Veiligheidsregio (VR). Op basis daarvan moet dan het
groepsrisico worden verantwoord van deze ontwikkeling.
Vanwege de veelheid van adviesverzoeken heeft de VR
voor 2015 een standaardadvies gegeven. Dit advies is
gebiedsgericht en houdt rekening met de omvang van de
ontwikkeling. Op een kaart die ook digitaal kan worden
ontsloten is dit advies vertaald. Naar aanleiding van dit
advies is een Standaard verantwoording groepsrisico
opgesteld. Deze kan voor alle ontwikkelingen in het grijze
gebied toegepast. Voor de meeste ontwikkelingen in het
blauwe gebied zal deze Standaard verantwoording
groepsrisico de kern vormen van de vast te stellen
verantwoording. In andere gevallen binnen een
invloedsgebied moet alsnog een maatwerkadvies worden
aangevraagd bij de VR.

De Standaard verantwoording groepsrisico zal altijd een
onderdeel/bijlage zijn van het te nemen ruimtelijk besluit.
Vaststelling 4e
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de Het college besluit tot vaststelling van de 4e
administratieve
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
administratieve wijziging van de begroting 2015.
begrotingswijziging bijgaand het 4e administratieve wijzigingsbesluit 2015
2015
aan.
Pilot "Ik pak mijn
schulden aan"

De mutaties zijn toegelicht op de begrotingswijziging.
Preventie en vroegsignalering en het voorkomen van
financiële problemen is één van de speerpunten van het
armoedebeleid van de gemeente Waalwijk. In het kader
van de preventie en vroegsignalering is in 2012 het
convenant “Samen tegen schulden” ondertekend door de
gemeente Waalwijk, Casade, Juvans en Baanbrekers. Het

Het college besluit,
1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot
gedurende de periode van 1 oktober 2015 tot 1
oktober 2016 “Ik pak mijn schulden aan” .
2. Het plan “Ik pak mijn schulden aan” vast te
stellen.
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convenant heeft in de praktijk nog niet het gewenste
3. Voor de uitvoering van de pilot “Ik pak mijn schuld
resultaat opgeleverd. Daarom zijn de gemeente Waalwijk
aan” een bedrag van € 24.960 beschikbaar stellen
en Casade, beide trekkers van het convenant, op zoek
voor de inhuur van een preventiecoach. Hiervan
gegaan naar een andere meer effectieve werkwijze.
komt een bedrag van € 6.240 ten laste van 2015 en
een € 18.720 ten laste van 2016.
In de pilot “Ik pak mijn schulden aan” wordt gekozen voor 4. De opdracht onderhands te gunnen conform de
een outreachende aanpak en ingestoken op individueel
gids proportionaliteit aan Bureau STIBT.
gerichte ondersteuning. Het doel is de ervaringsinformatie 5. De WMO Adviesraad te informeren door middel
uit de pilot te verwerken in de bestaande werk- en of
van bijgaande conceptbrief
beleidsprocessen. De eerste ervaringen van de pilot
worden gebruikt voor het Plan Schuldhulpverlening
Gemeente Waalwijk 2016 – 2020. In het bijgaande plan
“Ik pak mijn schulden aan” is de pilot uitgewerkt. De
opbrengst van de pilot wordt in beeld gebracht via de
SROI methodiek op basis van de in het plan beschreven
output en outcome indicatoren. De looptijd van de pilot is
1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016.
In de uitwerking van de pilot zijn de volgende
uitgangspunten leidend:
• eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de
inwoners staat voorop. Doel is het zicht op en regie over
de eigen situatie te verkrijgen;
• de pilot is complementair aan bestaande voorzieningen.
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande sociale infra
structuur in de gemeente Waalwijk;
• de aanpak in de pilot richt zich op preventie en
vroegsignalering. Wanneer blijkt dat er sprake is niet
hanteerbare problematiek (zowel schulden- als
psychosociale problematiek) vindt een overdracht naar
TeamWijz van de gemeente Waalwijk plaats.
Voor de uitvoering van de pilot stellen de gemeente
Waalwijk en Casade medewerkers ter beschikking. Casade
stelt wijkbeheerders voor de huisbezoeken beschikbaar.
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Casade faciliteert en financiert de SROI. De gemeente
Waalwijk faciliteert de pilot met :
 de inzet van de beleidsmedewerker armoedebeleid
voor de coördinatie;
 de medewerkers van TeamWijz bij de aanpak van niet
hanteerbare schulden;
 de inzet van een preventiecoach gedurende 2 dagdelen
per week bij hanteerbare schulden.
De functie van de preventiecoach is eerder vervallen. Deze
werkzaamheden maken onderdeel van de nieuwe functies
binnen TeamWijz. TeamWijz heeft op dit moment geen
ruimte beschikbaar voor de uitvoering van de pilot.
Voorgesteld wordt de preventiecoach extern in te huren.
In de voorbereiding van deze pilot is gesproken met
Bureau STIBT. STIBT heeft een offerte uitgebracht en de
kosten bedragen € 1.920 per vier weken (exclusief BTW),
uitgaande van een uurtarief van
€ 60 per uur. STIBT is gespecialiseerd in het aan de slag
gaan met mensen die de grip op geldzaken dreigen te
verliezen of inmiddels hebben verloren. De hulp die STIBT
biedt is gericht op structurele oplossingen en financiële
zelfredzaamheid en past daarbij uitstekend bij de
doelstelling van de gemeente en de pilot. Omdat het hier
een inkoop betreft van circa €25.000 is er voor gekozen
deze opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen conform
gids proportionaliteit. Reden hiervoor is dat gezien het
bedrag het proportioneel is om administratieve lasten voor
zowel de gemeente als de aanbieders te beperken en niet
een uitgebreide aanbesteding op de markt te zetten.
Daarnaast kennen we een geschikte kandidaat die de
juiste ervaring heeft en een marktconform tarief hanteert.
De kosten worden in 2015 en 2016 ten laste gebracht het
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product 6615100 (stelpost armoedebeleid). De
medewerker van STIBT komt niet in dienst van de
gemeente en zal een VAR verklaring overleggen.
onder toepassing van de coördinatieregeling voor
bouwprojecten in Driessen is bovengenoemd ontwerp
uitwerkingsplan in samenhang met de ontwerp
omgevingsvergunningen (activiteiten bouwen en uitwegen)
voor 6 maisonnettes en 2 appartementen in procedure
gebracht.
Binnen de wettelijke termijn van 6 weken (t/m 5 aug. jl.)
zijn namens de eigenaren van twee ten westen van het
plangebied gesitueerde woningen zienswijzen ingediend,
die u hierbij aantreft. Voor zover welstandsaspecten in het
geding zijn, worden deze bij de beoordeling van de
omgevingsvergunning betrokken (valt onder mandaat
LVH). Voor het overige zijn alle opmerkingen van de
indieners van deze zienswijzen en de gemotiveerde reactie
daarop opgenomen in bijgevoegde Nota van Zienswijzen.
Daarin wordt na bespreking van alle opmerkingen
geconcludeerd dat deze zienswijzen geen aanleiding geven
tot wijziging van het ontwerp uitwerkingsplan. Ter
informatie zij opgemerkt dat dit ook geldt voor de ontwerp
omgevingsvergunningen waarin de welstandsbeoordeling
(overigens gebied met zgn. lage welstandstoets) opnieuw
is betrokken.
Voorgesteld wordt:
- de bijgevoegde Nota van Zienswijzen vast te stellen;
- het uitwerkingsplan De Villa, deel A, fase 4, Villa
Dotterbloem overeenkomstig het ontwerp van dat plan
vast te stellen, zoals in bijgevoegd besluit is verwoord;
- aan dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekendheid te geven, en
- de indieners van een zienswijze en initiatiefnemer
(Bouwbedrijf Hoefnagel) omtrent uw besluit te informeren,

Het college besluit: 1. De Nota van Zienswijzen vast
te stellen. 2. het uitwerkingsplan De Villa deel A fase
4, Villa Dotterbloem overeenkomstig het ontwerp van
dat plan vast te stellen. 3. Aan dit besluit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekendheid te geven.
4. de indieners van een zienswijze en Initiatiefnemer
van dit besluit in kennis te stellen.
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waarbij zij erop worden gewezen dat zij van uw besluit na
openbare bekendmaking binnen 6 weken rechtstreeks
beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Raadsvoorstel
Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
Het college besluit,
Mobiliteitsplan
(GVVP) is gedateerd. Het nieuwe plan, Mobiliteitsplan
het mobiliteitsplan en de inspraaknota toe te laten
Waalwijk, bevat de ambities voor de komende jaren op het komen aan de raad en te vragen in te stemmen
terrein van verkeer en vervoer.
conform bijgaand raadsvoorstel.
In het plan wordt inzichtelijk gemaakt wat de speerpunten
van het nieuwe verkeers- en vervoerbeleid zijn (zie met
name hoofdstuk 2. van het mobiliteitsplan).
Er is een inspraaktraject gelopen van zes weken ter
inzagelegging. Tevens zijn twee inloopavonden gehouden
met in totaal 7 bezoekers. Op het plan zijn 10 zienswijzen
ingediend, die zijn verwerkt in de bijgevoegde
inspraaknota.
Gevraagd wordt bijgaand raadsvoorstel ter instemming
aan de raad voor te leggen.
Regionaal
De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd met als Het college besluit,
werkbedrijf voor de doel om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan
1. kennis te nemen van de brief van 17 augustus
invulling van de
werk. In 2013 is een Sociaal Akkoord gesloten met daarin 2015 van het Werkgevers service punt Werkhart over
baanafspraken in
afspraken over extra banen voor mensen met een
de stand van zaken van het regionaal werkbedrijf
het kader van de
arbeidsbeperking. Hierbij is bepaald dat gemeenten in
invulling baanafspraken.
Participatiewet
samenwerking met de sociale partners en het UWV
2. Deze brief ter informatie aan te bieden aan de
regionale werkbedrijven opzetten voor het realiseren van
raad.
deze baanafspraken.
Onderwerp

In de arbeidsmarktregio Midden Brabant is eind 2014
gestart met de start van een regionaal werkbedrijf. Het
regionaal werkbedrijf is volgens plan ingericht en de
basisvoorwaarden voor het realiseren van de
banenafspraak en de bijbehorende dienstverlening zijn
gereed.
De raden van de deelnemende gemeenten worden
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raadsvragen SGP
op grond van
artikel 37RvO
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verklaren
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periodiek geïnformeerd via de regionale raadsdagen.
Omdat op korte termijn nog geen bijeenkomst voor raden
is gepland is gekozen om de raden via een brief te
informeren over de stand van zaken oprichting van het
regionaal werkbedrijf.
De fractie van de SGP heeft schriftelijke vragen gesteld op Het college besluit,
grond van artikel 37 RvO inzake politiecapaciteit in relatie De brief met beantwoording van de gestelde vragen
tot openbare orde en veiligheid.
door te sturen aan de fractie van de SGP, met dien
Bijgevoegd treft u de conceptbrief met beantwoording aan. verstande dat bij antwoord 5 de zin "zo heeft t/m
U wordt geadviseerd om bijgevoegde brief door te sturen
fractievoorzitters" vervangen moet worden door "de
aan de fractie van de SGP.
burgemeester houdt de raad periodiek op de hoogte".
Bij vraag 6 antwoord vervangen door "voor zover bij
ons bekend niet".
Op 7 juli 2015 heeft het college besloten akkoord te gaan
met de overeenkomst “Ontsluitingsweg De Spranckelaer”.
In deze overeenkomt is de verplichting opgenomen dat het
college de raad voor zal stellen de ontsluitingsweg van De
Spranckelaer in Sprang-Capelle te bestemmen tot
openbare weg in de zin van artikel 4, eerste lid, onder III,
in combinatie met artikel 5 van de Wegenwet.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, onder III wordt een weg
openbaar indien het bevoegd gezag deze weg openbaar
verklaart. De raad is het bevoegd gezag en dient derhalve
tot openbaarheid te besluiten.
SomatiekMiddels raadvoorhangbrief 08-15 heeft u de raad
/revalidatiegebouw geïnformeerd over een aanvraag omgevingsvergunning
Eikendonk
voor 44 appartementen en de aanleg van een
parkeerterrein voor bezoekers op het terrein van
verpleeghuis Eikendonk. In de brief is te lezen dat deze
aanvraag aansluit bij het ‘Masterplan locatie Eikendonk'
dat het bestuur van stichting Schakelring in 2011 op
verzoek van het college heeft laten opstellen.

Het college besluit,
De raad voor te stellen de ontsluitingsweg van De
Spranckelaer in Sprang-Capelle te bestemmen tot
openbare weg in de zin van artikel 4, eerste lid,
onder III, in combinatie met artikel 5 van de
Wegenwet.

Het college besluit,
• Bijgevoegde memo aan de griffie aan te bieden
voor verzending naar de raad.
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Medio juli is door Eikendonk een conceptaanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor een volgende stap in
de transformatie van Eikendonk: een somatiek/revalidatiegebouw aan de overzijde van de nieuw te
realiseren parkeerplaats. Hoewel dit plan nog integraal
beoordeeld moet worden en van een definitieve aanvraag
nog geen sprake is, adviseren wij u om de raad nu alvast
middels bijgevoegde memo van deze ontwikkeling op de
hoogte te stellen.

In de memo wordt in woord en beeld aandacht besteed
aan de ruimtelijke transformatie van verpleeghuis
Eikendonk.
Opzet aanpassing
De introductie van de nieuwe Erfgoedwet in 2016 en de
monumentenbeleid beperkte beschikbare financiële middelen zijn de
aanleiding tot een herijking van het monumentenbeleid.
Daarbij komt dat het erfgoed-en monumentenveld continu
in beweging is, de instandhoudings- en onderhoud
opgaven steeds groter worden, terwijl er aldus beduidend
minder financiële middelen beschikbaar zijn.
Als gemeente willen we ons ter zake oriënteren en koers
bepalen. In dat kader heeft de raad het initiatief genomen
tot een openbare discussiebijeenkomst in maart 2015.
De uitkomsten van deze discussie zijn gebruikt om tot een
opzet aanpassing monumentenbeleid te komen. De
belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de
Erfgoedverordening, uitbreiding advies aan eigenaren en
een herstructurering van de beschikbare budgetten.

Het college besluit,
- de mogelijkheid tot aanwijzen van nieuwe
monumenten te behouden;
- het onderhoud aan gemeentelijke monumenten (zo
ruim als mogelijk) vergunningsvrij te maken;
- tot extra inzet op communicatie, op het gebied van
advies aan monumenteneigenaren door de
monumentencommissie, op het gebied van
erfgoededucatie en op het gebied van
toerisme/recreatie;
- het budget (€ 85.000,-) voor de subsidies voor
instandhouding/onderhoud aan monumenten te
korten met € 20.000,-. Hiervan gaat € 10.000,- naar
het nieuwe budget Advies en Communicatie en €
10.000 naar het nieuw op te richten
Monumentenfonds;
- een monumentenfonds op te richten om het
onderhoud van de grote beeldbepalende
rijksmonumenten te kunnen ondersteunen. Dit fonds
over drie jaar in te zetten als een eenmalig budget .
Voor de verdeling van dit fonds zijn drie opties
denkbaar: 1. volgens het principe wie het eerst komt
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wie het eerst maalt, 2. op basis van urgentie of 3.
alleen voor de drie grote beeldbepalende
rijksmonumenten beschikbaar stellen. Ons voorstel is
om voor optie 3 te kiezen: alleen beschikbaar stellen
voor de drie grote beeldbepalende rijksmonumenten.
- de algemeen directeur treedt in overleg met de
griffie om te bezien of voormelde opzet in
opiniërende bijeenkomst met de raad kan worden
besproken voordat een raadsvoorstel wordt
opgesteld. En afvoeren van de raad van 15 oktober.

