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Beschermd wonen en Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de Wmo
LVB
verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die
vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk)
niet zelfstandig kunnen wonen. In de loop van 2015 werd
duidelijk dat er een groep kwetsbare mensen was die een
beschermd wonen voorziening (nodig) hadden vanwege een licht
verstandelijke beperking (LVB), niet vallend onder de Wet
langdurige zorg (Wlz). Deze groep was bij de wetgeving
‘vergeten’. In plaats van het budget van de centrumgemeente op
te hogen, is er landelijk voor gekozen om deze middelen in 2016
(€ 60,4 miljoen) te verdelen over alle afzonderlijke gemeenten.
Hiermee kwam de verantwoordelijkheid voor BW voor deze
doelgroep bij iedere individuele gemeente te liggen. In de nieuwe
regionale inkoop BW HvB is – op bestuurlijk verzoek afgesproken om BW voor de LVB-cliënten gezamenlijk in te
kopen met ingang van 2020. Dit houdt in dat vanaf dat jaar in de
contracten geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen
LVB en psychosociaal / psychiatrie (Psy). In het onderzoek om te
komen tot een indicatie wordt dit onderscheid nog wel gemaakt.
Deze knip leidt tot onduidelijkheid, extra bureaucratie en
vertraging in het proces. Dit is onwenselijk. In de projectgroep
BW, MO zijn een aantal scenario’s geschetst om dit beter te gaan
organiseren. Deze scenario’s zijn in bijgevoegde memo (bijlage
1) opgenomen. In het PoHo MO van 5 december 2019 is de
voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Uw college wordt
gevraagd hiermee in te stemmen.
Herontwikkeling
Verkeersveiligheid is de rode draad in de mobiliteitsvisie. Het
Hoofdstraat 65
aanpakken van verkeerskundige knelpunten leidt tot een directie
Sprang-Capelle
verbetering van de verkeersveiligheid. Eén van deze knelpunten
is de kruising Hoofdstraat-Wendelnesseweg Oost te SprangCapelle. Op deze kruising is het zicht zeer beperkt door het groot
hoekhuis Hoofdstraat 65. Het beperkt overzicht heeft
geresulteerd in diverse (bijna)ongevallen, waarvan twee
slachtofferongevallen. Daarop heeft uw raad op 7 juni 2018
besloten het pand op Hoofdstraat 65 aan te kopen met als doel
de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.
Voorstel is om de geraamde kosten voor de sloop van het pand
en de herinrichting van het verkregen openbare gebied á €
190.000,- exclusief eventuele asbestsanering te dekken uit de

Besluit
1. In te stemmen met voorkeurscenario 3 voor het
toewijzen van BW LVB voor de periode 2020 en 2021;
2. De middelen die de gemeente Waalwijk in 2016
toegewezen heeft gekregen voor BW LVB over te hevelen
naar centrumgemeente Tilburg, e.e.a. via het
voorjaarsbericht 2020 te reguleren;
3. De mandatering van de centrumgemeente Tilburg voor
de uitvoering van BW Psy uit te breiden voor de doelgroep
BW LVB.

1. Over te gaan tot het slopen van de opstallen van
Hoofdstraat 65 te Sprang-Capelle en de herinrichting van
de openbare ruimte.
2. Deze voor een bedrag van € 190.000,- te financieren uit
de Algemene Reserve.
3. Met de omwonenden van de Hoofdstraat 65 in overleg te
gaan over de exacte inrichting van de openbare ruimte.
4. De financiële consequenties te verwerken door middel
van vaststelling van de begrotingswijziging 2020.
5. de raad te adviseren akkoord te gaan met dit voorstel.
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Algemene Reserve.
Herontwikkeling De
Het college heeft op 12 december 2017 besloten dat de
Wierd St.
huurovereenkomsten met Budovereniging Asahi en Broma’s
Crispijnstraat
Palet, beide gevestigd in buurthuis De Wierd en gelegen in de St.
Crispijnstraat, per 31 december 2018 worden beëindigd.
Aangezien er op buurthuis De Wierd en op het pand waarin
Broma's Palet gevestigd is geen boekwaarde meer zit, en de St.
Crispijnstraat-noord een parkeerbalans heeft van slechts 1,10 pp
per woning (conform de parkeernormennota dient dit 1,80 pp per
woning te zijn) en weinig groen in de straat, adviseren wij uw
college deze locatie te herontwikkelen door de aanleg van extra
parkeerplekken en groen.
Voorstel is om de geraamde kosten voor de sloop van €
200.000,- exclusief eventuele asbestsanering te dekken uit de AR
zoals reeds is opgenomen in het coalitieprogramma van 20182022 en de geraamde aanlegkosten van de herinrichting van €
200.000,- te dekken uit het restant budget van het IUP 15/16
project “Herinrichting Antoniusparochie fase 3” waar de St.
Crispijnstraat onderdeel van uit maakt.
Eindrapport Schulden De Inspectie van SZW heeft een kwalitatief onderzoek naar de
opgelost! Financieel
uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening uitgevoerd.
zelfredzaam?
Op 20 januari 2020 is als resultante van het onderzoek het
rapport “Schuld opgelost! Financieel Zelfredzaam?” verschenen.
Het rapport wordt ter kennisname aan de raad aangeboden door
middel van bijgaande raadsinformatiebrief.
Beantwoording
Beantwoording schriftelijke vragen SGP op grond van artikel 47
schriftelijke vragen
Reglement van Orde inzake 'De informele aanpak'.
ogv art. 47 RvO
fractie SGP/ De
informele aanpak
Schriftelijke vragen
Op 5 maart heeft de fractie van GroenLinksAf schriftelijke vragen
cf. art. 47 RvO
cf. art. 47 Rvo ingediend inzake 5G. Bijgaand ontvangt u de
fractie GroenLinksaf
beantwoording op de vragen.
inzake 5G
Deelname
De stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van de
Stimuleringsregeling Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,
Landschap
beter bekend als het STIKA. Iedere euro die een gemeente (of
waterschap) voor de regeling beschikbaar stelt, wordt door de
Onderwerp

Besluit
1. Buurthuis De Wierd en het gekoppelde pand waarin de
buurtverenigingen gevestigd waren te slopen.
2. De sloopkosten ad € 200.000,- te dekken d.m.v. een
onttrekking aan de Algemene Reserve.
3. Vooruitlopend goedkeuring te geven op het wijzigen van
de bestemming met als voorbehoud dat er eerst inspraak
plaats dient te vinden en consensus dient te zijn over de
toekomstige bestemming van de locatie met de inwoners
van de St. Crispijnstraat-noord.
4. Extra groen en parkeerplaatsen aan te leggen op de te
slopen locatie.
5. Met de bewoners van de St. Crispijnstraat-noord in
overleg te gaan over de exacte inrichting van de groene
binnenruimte.
6. De aanlegkosten van € 200.000,- voor de herinrichting
te financieren uit het restant budget van het IUP 15/16
project "Herinrichting Antoniusparochie fase 3".
7. de raad te adviseren akkoord te gaan met dit voorstel.
kennis te nemen van het rapport van Inspectie SZW van 20
januari 2020 Schulden opgelost! Financieel Zelfredzaam?
De raad kennis te laten nemen van voornoemd rapport en
te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.
de schriftelijke vragen gesteld door de SGP te
beantwoorden via bijgevoegde conceptbrief en aan te
bieden aan de griffie.
Middels bijgevoegde antwoordbrief de schriftelijke vragen
inzake 5G te beantwoorden.
-In stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ter
realisatie van het Brabantse landschap in Landbouw- en
natuurgebieden;
-Hiervoor het bedrag van €15.000,- ter beschikking te
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provincie verdubbeld. De Stimuleringsregeling Landschap is een
regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant
om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te
stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding
aanvragen voor de aanleg en het beheer van
landschapselementen en wandelpaden over boerenland.
Het gebiedscontract Midden/Brabant waar Waalwijk de afgelopen
jaren aan deelnam is in december 2019 afgelopen. Een nieuw
gebiedscontract kon niet worden afgesloten omdat de
stimuleringsregeling Groen Blauwe diensten niet langer paste
binnen de Algemene Subsidieverordening van de provincie. De
afgelopen periode is op het provinciehuis naarstig gezocht naar
andere mogelijkheden om de regeling te kunnen voortzetten. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe provinciale regeling,
de Stimuleringsregeling Landschap. Het is niet langer een
gebiedscontract waar verschillende gemeenten aan deelnemen
maar een samenwerkingsovereenkomst per gemeente. Waalwijk
heeft aangegeven dat er bereidheid is om weer een nieuw
gebiedscontract te ondertekenen.
De nieuwe overeenkomst loopt tot 31 december 2023, legt de
cofinanciering tussen de gemeente en de provincie vast; legt vast
waar de thema's liggen (themagebiedskaart) en regelt de
ondersteuning van partners en aanvragers. De thema's sluiten
aan bij het oude gebiedscontract. Zo kan aan eigenaren met
bestaande streekeigen landschapselementen een
beheervergoeding worden verstrekt zodat een goed beheer
uitgevoerd kan worden en kan in sommige gebieden een
vergoeding worden verstrekt voor de aanleg van nieuwe
streekeigen landschapselementen. Op themakaarten is
aangegeven waar wat mogelijk is. De begrenzing sluit aan bij de
oude kaart en wordt aangevuld met de gronden die binnen de
Groen Blauwe Mantel vallen omdat daar al een transitie wordt
voorgestaan. RVO doet de administratie, Brabants Landschap
verzorgt de veldcoördinatoren. Gemeenten worden op deze wijze
ontlast bij uitvoering van de overeenkomst.
Voorgesteld wordt deel te nemen aan de
samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het Brabantse
landschap in Landbouw- en natuurgebieden met een budget van
in eerste aanleg €15.000,--. Dit bedrag sluit aan bij de vorige

Besluit
stellen;
-de raad hierover te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief;
-wethouder Odabasi een volmacht te verlenen het contract
te ondertekenen.
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contracten. Dit bedrag wordt door de provincie verdubbeld
waardoor er voor Waalwijk de komende 4 jaren een bedrag van
€30.000,- beschikbaar is. Indien nodig kan na ondertekening een
nadere bestuurlijke afweging plaatsvinden omtrent het
beschikbaar stellen van een hoger budget. De gemeente kan
daartoe jaarlijks een verzoek bij de provincie indienen om het
budget en/of de themakaart in het contract aan te passen.
Voorgesteld wordt de raad via een raadsinformatiebrief hierover
nader te informeren en wethouder Dilek Odabasi een volmacht te
verlenen het contract te ondertekenen.
De SGP-fractie heeft artikel 47-vragen gesteld over de verkiezing
MKB-vriendelijkste verkiezing en de
MKB-Toets. Met de brief in de bijlage reageert het college op die
vragen.
In de reguliere P&C cyclus is de kadernota een stap om integrale
afwegingen te maken ten behoeve van de begroting voor het
daaropvolgend jaar. Gezien de bijzondere situatie zien wij af van
het opstellen van een kadernota, maar komen we met een
uitgebreid voorjaarsbericht en een aangepaste behandeling van
de begroting na de zomer. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief
wordt de raad geïnformeerd.

Besluit

In te stemmen met bijgaande reactie zodat deze verzonden
kan worden.
Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze te
versturen aan de raad.

