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Samenvatting / toelichting
De flats aan het Distelplein zijn gesloopt. De straatnaam kan
worden ingetrokken. Op het perceel zullen een aantal
appartementencomplexen worden gebouwd. Voor het betreffende
gebied is al een nieuwe naam vastgesteld: Salviapark.
Voorontwerp
Het voorontwerp bestemmingsplan "Akkerlaan 20, Waalwijk" (dat
bestemmingsplan
onder meer voorziet in de bouw van twee woningen en
Akkerlaan 20
voorzieningen waaronder een tuin) heeft recentelijk ter inzage
Waalwijk
gelegen. In dit kader is een brief met inspraak reactie
ingekomen, ondertekend door 36 omwonenden. Deze brief is
bestudeerd en heeft aanleiding gegeven tot het aanvullen en
verscherpen van het bestemmingsplan. Na aanpassingen is het
bestemmingsplan gereed om naar de volgende fase te worden
gebracht.
Schotse
Als gevolg van beëindiging van de intensieve geitenhouderij aan
Hooglanderstraat 17 de Schotse Hooglanderstraat 17 wordt het terrein rondom deze
locatie opnieuw ingericht. Door deze beëindiging ontstaat er
ruimte voor de vervanging van een ouder vervallen schuur door
een vrijstaande woning. het voorliggende voorontwerp voorziet in
deze planologische wijziging. Overeenkomstig de geldende
regelgeving dient het voorontwerp vrij gegeven te worden voor
inspraak en het wettelijk vooroverleg.
Samenwerkingsovere Regionaal wordt er gewerkt aan de verdere decentralisatie van
enkomst Weer Thuis het Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve
- uitstroom BW en
GGZ en Verslavingszorg. Een onderdeel daarvan is het maken
MO
van afspraken met gemeenten, woningcorporaties en
zorgaanbieders over de verbetering van de door- en uitstroom uit
de residentiële zorg (Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke
Opvang (MO) en Intramurale Jeugdhulp). Met het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst geven we een start aan de
regionale samenwerking tussen gemeenten, corporaties en
zorgaanbieders om de uitstroom uit zorginstellingen naar
zelfstandig wonen te verbeteren.
Onderwerp
Intrekken
straatnaam
Distelplein Waalwijk

Besluit
de straatnaam Distelplein te Waalwijk in te trekken.

in te stemmen met de nota van inspraak en wettelijk
vooroverleg;
het ontwerp bestemmingsplan "Akkerlaan 20, Waalwijk" op
de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen en de indieners
van de inspraak reacties hiervan per brief in kennis te
stellen;
de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken
door middel van de bijgevoegde (concept)
bestuurdersbrief;
het voorontwerp bestemmingsplan "Schotse
Hooglanderstraat ong. (naast 19) Waspik" vrij te geven
voor inspraak;
Het voorontwerp bestemmingsplan "Schotse
Hooglanderstraat ong. (naast 19) Waspik" vrij te geven
voor het wettelijk vooroverleg.
De raad te informeren door middel van toezending van
bijgevoegde bestuurdersbrief.
1. In te stemmen met de "Samenwerkingsovereenkomst
Weer Thuis Hart van Brabant 2020" waarin de gemeenten,
woningcorporaties en zorgaanbieders van de regio Hart van
Brabant afspreken om:
a. de uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen
regionaal te spreiden via een regionaal matchingspunt en
daar in 2021 een start mee te maken;
b. dit voorlopig binnen de kaders van de huidige
prestatieafspraken van gemeenten met hun
woningcorporaties te doen, maar te streven naar een
verdeling over gemeenten, waarbij de uitstroom evenredig
verdeeld wordt op basis van inwoneraantallen. In 2021
onderzoeken we wat daarvoor nodig is en we spreken de
ambitie uit om hierover in de prestatieafspraken van 2022
regionaal op een eensluidende manier afspraken te maken;
c. samen met woningcorporaties en zorgaanbieders
invulling te geven aan de benoemde vervolgacties om dit
mogelijk te maken.
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Onderwerp

B05.OOT

Corona subsidie
aanvragen

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-11-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
Onder de voorwaarde dat uit de uit te voeren
gegevenseffectbeoordeling (als bedoeld in artikel 35 AVG)
blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens veilig en
verantwoord kan plaatsvinden.
2. De gemeente Tilburg te verzoeken om zorg te dragen
voor het uitvoeren van de gegevenseffectbeoordeling.
Om de organisaties in de gemeente Waalwijk binnen het
- Akkoord te gaan met een subsidieverstrekking aan de
maatschappelijk middenveld te kunnen ondersteunen en zo de
kinderboerderij ad € 8.856, en € 400 af te wijzen
continuïteit van de organisaties en/of de gesubsidieerde
- Akkoord te gaan met een subsidieverstrekking aan
activiteiten te waarborgen heeft de Raad op 17 september 2020
blaaskapel "Halve Zoole" ad € 1.000
besloten een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen. Naar
- Akkoord te gaan met de afwijzing van de
aanleiding daarvan komen er diverse aanvragen binnen. Het
subsidieaanvraag van 't Slot ad € 45.000
uitgangspunt bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is:
- Akkoord te gaan met een subsidie aan BSD ad € 9.843,99

•
•
•
•

•

B50.RNO

B51.RNO

Enkel bij organisaties waar de continuïteit in gevaar komt
stelt de gemeente een subsidie beschikbaar;
Er wordt enkel positief beschikt op tekorten over 2020
a.g.v. de coronacrisis;
Inzet van reserves is uitgangspunt, subsidie via
gemeente is ‘laatste redmiddel’
Organisaties tonen aan zelf ook hun best te hebben
gedaan hun inkomsten/uitgaven te
maximaliseren/beperken en dat blijkt ook uit hun
aangeleverde stukken
Er is, waar mogelijk, aanspraak gemaakt op geldende
rijksregelingen i.r.t. COVID-19

Beantwoording
De fractie Lijst IJpelaar heeft op grond van artikel 47 van het
schriftelijke vragen
Reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen
Lijst IJpelaar op
hebben betrekking op mondkapjes die als zwerfafval eindigen.
grond van artikel 47
RvO: "het mondkapje
als beschermer en
als milieuvervuiler"
Beantwoording art 47 De fracties van D66, SGP, Lijst IJpelaar, ChristenUnie, PvdA en
vragen RvO fracties
Lijst Pouw hebben schriftelijke vragen gesteld op grond van
van D66, SGP, Lijst
artikel 47 RvO inzake de huisvesting van arbeidsmigranten.

•
•

kennis te nemen van de door de fractie van Lijst
IJpelaar schriftelijk gestelde vragen.
tot een schriftelijke reactie aan de fractie van Lijst
IJpelaar, waarbij antwoord wordt gegeven op de
gestelde vragen conform bijgevoegde brief.

De brief met de beantwoording van de gestelde vragen
door te sturen aan de fracties van D66, SGP, Lijst IJpelaar,
ChristenUnie, PvdA en Lijst Pouw.
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Onderwerp
IJpelaar,
ChristenUnie, PvdA
en Lijst Pouw inzake
huisvesting
arbeidsmigranten
Regionale
gebiedsopgave
Verkenningsfase
N261/N269

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-11-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit

Tijdens de HvB-dag op 11 maart 2020 zijn in het kader van het
regionale project Verkenningsfase Integrale Gebiedsopgave
N261/N269 de gebiedswaardenkaart N261/N269 en de
opgavenkaarten N261/ N269 vastgesteld. Ook is de conceptuitvoeringsagenda N261/N269 ter kennisname aangeboden met
het voorstel deze in 2 bestuurlijke sessies verder uit te werken.
Mede door de coronamaatregelen en doordat er geen juiste
datum voor het bestuurlijk overleg gevonden werd, heeft deze
uitwerking nog geen vervolg gekregen. De drie genoemde
producten worden meegenomen bij het opstellen van de
Regionale Omgevingsagenda.
De raad heeft tot op heden geen kennis genomen van de
eindproducten van de Verkenningsfase Integrale Gebiedsopgave
N261/N269 welke als input dienen voor het opstellen van de
Regionale Omgevingsagenda. Gezien het voorstaande wordt uw
college voorgesteld in te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief waarbij de gebiedswaardenkaart N261/N269
samen met de opgavenkaarten en de concept uitvoeringsagenda
inclusief toelichtende memo ter kennisneming wordt
aangeboden.
Sportcentrum Waspik Op 15 oktober jl. heeft de raad de Nota Sport en Bewegen in de
gemeente Waalwijk 2020-2024 vastgesteld. Hierin is onder
andere aangegeven dat wij binnenkort met een raadsvoorstel
over de toekomst van een binnensportaccommodatie in de kern
Waspik komen. In het coalitieprogramma Samen duurzaam
vooruit 2018-2022 is een bedrag van € 3.000,000,- opgenomen
ten behoeve van de aanpak van gedateerde sporthallen. De
kapitaallast hiermee verband houdend is ook verwerkt in de
gemeentebegroting.
Beantwoording
Bijgevoegd treft u aan de beantwoording van de raadsvragen
vragen VVD en
d.d. 19 oktober 2020 van Lokaal Belang en de VVD art. 47 RvO
Lokaal Belang art. 47 naar aanleiding van de publicaties in de media van het onderzoek
RvO betreffende
van Follow the Money naar de winsten in de jeugdzorg.
onderzoek Follow the

1. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
deze samen met de daarin genoemde bijlagen ter
kennisneming aan de raad toe te sturen.

Akkoord te gaan met bijgevoegd Raadsvoorstel voor het
aanvragen van een voorbereidingskrediet t.b.v. de Sporthal
Waspik.

akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording en deze
door te sturen naar de fracties van de VVD en Lokaal
Belang.
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Onderwerp
Money over winsten
bij zorgaanbieders
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