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Gedurende de terinzagelegging van het
voorontwerpbestemmingsplan "Waalwijk, Wijnruitstraat 196" zijn
2 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn nader
onderzocht. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing of
aanvulling. Het ontwerpbestemmingsplan is derhalve gereed om
verder in procedure gebracht te worden.

Het Beweegburo ontvangt een jaarlijkse exploitatiesubsidie ter
dekking van de salariskosten voor de inzet van de
buurtsportcoaches. Met het nieuwe schooljaar 2020/2021 is o.a.
de inzet in het primair onderwijs en de kinderopvang uitgebreid.
Zie bijgaand overzicht met de taakomvang over 2020.
Het Beweegburo vraagt voor de inzet van de buurtsportcoaches
in onze gemeente voor 2020 een aanvullende exploitatiesubsidie
aan van € 17.257,00.
De aanvraag past binnen onze Subsidieregeling Maatschappelijke
ontwikkeling 2020, artikel 19 inzet Buurtsport en Cultuurcoach
en past binnen het beschikbare budget sportbeleid. Het onderwijs
en Mikz Kinderopvang BV dragen een cofinanciering bij van 60%
van de salariskosten en het overige deel wordt betaald vanuit
onze deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
Recht van opstal
Ten behoeve van het appartementencomplex "dr. Moller" aan de
ondergrondse
burgemeester Moonenlaan moet een ondergrondse
afvalcontainer
restafvalcontainer worden gerealiseerd. De locatie van de
burgemeester
ondergrondse container is niet op gemeentegrond, maar op
Moonenlaan Waalwijk privéterrein. In de openbare ruimte, in de nabijheid van het
appartementencomplex, was geen geschikte locatie voor handen
i.v.m. een drukke ondergrondse infrastructuur.
Aangezien de container op privéterrein wordt geplaatst moet een
recht van opstal worden gevestigd. Aan het opstalrecht zijn
notariële aktekosten verbonden. De kosten van de akte komen
voor rekening van de gemeente Waalwijk. Deze ondergrondse
restafvalcontainer maakt overigens onderdeel uit van de
gemeentelijke inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval en wordt
beheerd door de gemeente Waalwijk.
4e administratieve
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begrotingswijziging
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
2020
de 4e administratieve begrotingswijzging 2020 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging

Besluit
1. In te stemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg
bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196";
2.Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat
196” op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen en de
indieners van de inspraakreacties hiervan per brief in
kennis te stellen 3. De gemeenteraad te informeren
middels bijgevoegde (concept)bestuurdersbrief.
Aan Het Beweegburo een aanvullende subsidie 2020 van €
17.257,00 te verstrekken voor de inzet van de
buurtsportcoaches.

In te stemmen met het vestigen van opstalrecht voor een
ondergrondse restafvalcontainer ter hoogte van de
burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk.

de 4e administratieve begrotingswijziging 2020 vast te
stellen

Nr.

Onderwerp

B05.OOT

Subsidie activiteiten
VVE-Waalwijk
Taalrijk 2021-2022

COLLEGEBESLUITEN D.D. 15-12-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
De partners vanuit bestuurlijk LEA en VVE-Waalwijk Taalrijk
hebben subsidieaanvragen ingediend voor 2021 en 2022 voor
onderstaande activiteiten die opgenomen zijn in de
uitvoeringprogramma’s VVE-Waalwijk Taalrijk. Een uitgebreide
omschrijving van de activiteiten en de cofinanciering zijn
opgenomen in de bijlage. Het gaat om de onderstaande
activiteiten:
Activiteit
Aanvrager
Bedrag in €
1. Coach Voorschoolse educatie
De Kindereijk
7.500
2. Coach Voorschoolse educatie
Mikz
75.000
3. Taalimpuls Voorschool
MIKZ
30.000
4. Taalimpuls Vroegschool gr 1-2
Stichting Leerrijk namens alle PO
83.550
Taalimpuls Vroegschool gr 3 & gr 5
5. Taalimpuls Met Praktijkonderwijs
Met Praktijkonderwijs
15.000
6. Taalondersteuning nieuwkomers PO Stichting Leerrijk namens alle PO
48.510
7. ISK Wereldschool
Stichting Willem van Oranje
20.000
8. Kansrijk van start: ouderpartnerschap Bibliotheek Midden-Brabant
100.000
(Boekstartcoach-Leesbevordering 0-4 )
Lees- en Media-avontuur PO
Meer leesplezier voor jongeren VO
9. Met betrokken ouders
Met Praktijkonderwijs
15.174
Totaal
394.734

De Kindereijk heeft voor de activiteit Coach Voorschoolse
educatie (VE-coach) een subsidie van € 12.000 aangevraagd.
Voor de inzet van een VE-coach is per VVE locatie peuteropvang
een subsidie van € 7.500 beschikbaar. De Kindereijk heeft 1
locatie VE peuteropvang. Daarom wordt voorgesteld om de
Kindereijk een subsidie te verlenen van € 7.500 en het bedrag
van € 4.500
(12.000-7.500) af te wijzen. Dit op grond van artikel 10, sub d
van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk 2010 (de
subsidieverstrekking past niet binnen het beleid van de
gemeente Waalwijk). Conform de Algemene wet bestuursrecht is
de organisatie over deze afwijzing telefonisch op 1 december jl.
geïnformeerd. Hier geen bemerkingen op gekregen.
Voorgesteld wordt om bovenstaande activiteiten voor 2021 en
2022 te subsidiëren vanuit de hiervoor bestemde

Aan bovengenoemde organisaties (zie kolom
aanvrager) een exploitatie subsidie te verlenen voor 2021
en 2022 voor de activiteiten zoals opgenomen zijn in het
overzicht in de bijlage. Opgemerkt wordt dat voor 2022 het
voorbehoud geldt dat het rijk en de raad ook daadwerkelijk
middelen beschikbaar stellen op de begroting voor 2022.
Hiervoor het bedrag van € 394.734 beschikbaar te
stellen uit de begrotingsposten
Onderwijsachterstandenbeleid 6411010 (€ 263.034),
Crèches en Peuterspeelzalen 6610010 (€ 55.000), Waalwijk
Taalrijk 6411020 (€ 59.000), Onderst. Taalachterstanden
6607020 (€ 17.700).
Aan de Kindereijk een subsidie van € 7.500 te
verlenen zoals in overzicht is opgenomen en € 4.500 af te
wijzen. Dit op grond van artikel 10, lid d, van de Algemene
Subsidieverordening Waalwijk.
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begrotingsposten. Dit is conform artikel 3 Onderwijsbeleid uit de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2021
(vastgesteld B&W op 1-12-2020).
Naar aanleiding van de meicirculaire 2020 zijn de middelen van
het Rijk m.b.t. de coronacrisis binnen het maatschappelijk
middenveld reeds ingezet om middels de subsidieregeling
Coronacrisis Waalwijk 2020 organisaties te kunnen
ondersteunen.
In de septembercirculaire heeft het Rijk opnieuw middelen
beschikbaar gesteld om deze organisaties te kunnen
ondersteunen m.b.t. de coronacrisis. De subsidieregeling
coronacrisis 2020 wordt reeds ingezet wanneer de continuïteit
van organisaties in gevaar komt in 2020. In de subsidieregeling
is opgenomen dat de risicoreserves van de organisaties eerst
ingezet moeten worden om financiële problemen op te lossen,
Gemeente Waalwijk voorziet in een subsidie indien de financiële
problemen niet (volledig) opgelost kunnen worden door het
aanspreken van deze risicoreserve.
Doordat in 2020 de risicoreserves bij de organisaties veelal
moeten worden aangesproken voorzien we in 2021 meer
financiële problemen bij de organisaties wanneer de maatregelen
voortduren. Om in 2021 ook te kunnen zorgen voor het
instandhouden van de activiteiten binnen het maatschappelijk
middenveld is het voorstel de bedragen uit de
septembercirculaire op te nemen in het budget m.b.t. de
coronacrisis en deze aanvullend over te hevelen naar 2021.
De bedragen die door het Rijk verstrekt zijn aan Gemeente
Waalwijk m.b.t. het maatschappelijk middenveld zijn:
lokale culturele voorzieningen € 317.000
buurt- en dorpshuizen € 42.000
vrijwilligersorganisaties € 20.000
De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Coronacrisis
Waalwijk 2020 loopt nog door tot maart 2021. Voor die tijd zal er
een voorstel gemaakt worden met betrekking tot een financiële
regeling als gevolg van de coronacrisis in 2021. Deze regeling zal
worden voorgelegd aan het College.
.v.m. de subsidieregeling coronacrisis Waalwijk ontvangen we
regelmatig aanvragen van organisaties uit het maatschappelijk
middenveld in Waalwijk. Met dit voorstel willen we u voor 3

Besluit

Niet conform.
Middelen laten weglopen in rekeningresultaat 2020.

Akkoord te gaan met een subsidieverlening van
26.689 (in de vorm van een eenmalige exploitatiesubsidie)
aan Kunstencentrum Waalwijk en een bedrag van € 10.000
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organisaties een voorstel doen m.b.t. de aanvraag die zij gedaan
hebben Bij beoordeling van de aanvragen is gekeken of
organisaties, zonder financiële steun van de gemeente, in de
problemen komen om hun activiteiten voort te kunnen zetten/de
organisatie te laten voortbestaan a.g.v. de coronacrisis.
In de bijlage is de beoordeling van de aanvragen terug te vinden,
de stukken met betrekking tot de aanvragen (en bijbehorende
bijlagen) worden per mail toegezonden.
Momenteel is er nog € 468.950 beschikbaar t.b.v. deze subsidies.
Indien het College conform advies besluit resteert er nog €
422.587.

Besluit
af te wijzen
Akkoord te gaan met een subsidieverlening van €
11.000 (in de vorm van een eenmalige exploitatiesubsidie)
aan de Langstraat Media en een bedrag van
€ 4.000 af te wijzen
Akkoord te gaan met een subsidieverlening van €
8.674 (in de vorm van een eenmalige waarderingssubsidie)
aan St. de Ouwe Toren en een bedrag van €
4.927 af te wijzen
In het raadsvoorstel behorende bij de vaststelling
van de jaarrekening 2020 op te nemen: een
bestemmingsreserve Coronasubsidies te vormen tot een
bedrag € 422.587 zijnde het restant van het budget 2020.
Ontwerpbestemming Gedurende de terinzagelegging van het
1.
In te stemmen met de Nota van inspraak en
splan `Waalwijk, Sint voorontwerpbestemmingsplan `Waalwijk, Sint-Clemenskerk` zijn vooroverleg bestemmingsplan
Clemenskerk`
31 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn nader
“Waalwijk, Sint-Clemenskerk";
onderzocht. Diverse reacties hebben geleid tot een
2.
Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Sintplanaanpassing en aanvullend onderzoek. Het
Clemenskerk” op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen
ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om verder in procedure
en de indieners van de inspraakreacties hiervan per brief in
gebracht te worden.
kennis te stellen;
3.
Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder Bestemmingsplan
`Waalwijk, Sint-Clemenskerk` op de gebruikelijke wijze ter
inzage te leggen;
4.
De gemeenteraad te informeren middels
bijgevoegde
(concept)bestuurdersbrief;
5.
In te stemmen met de beoogde aanleg van (extra)
parkeerplaatsen in de Pastoor van der Zijlestraat.
Integraal
Het focusblad voor 2021 is onderdeel van het integraal
•
het focusblad voor 2021 vast te stellen;
Veiligheidsbeleid
veiligheidsbeleid 20192022. In het veiligheidsbeleid zijn vier
•
de bijbehorende raadsinformatiebrief goed te
2019-2022:
prioriteiten benoemd, te weten: verbinding zorg en veiligheid,
keuren, en naar de raad te versturen met als bijlagen het
focusblad 2021
overlast, ondermijning en High Impact Crimes. In het focusblad
focusblad 2021 en het integraal veiligheidsbeleid 20192021 worden per onderdeel speerpunten benoemd voor de
2022.
aanpak in 2021.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief worden de speerpunten uit
het focusblad toegelicht.
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In het door het college op 1 december 2020 vastgestelde
huisvestingsprogramma 2020 is de vervangende nieuwbouw van
PC Koningsschool en RKBS Vrijhoeve opgenomen. De
vervangende nieuwbouw van beide scholen wordt gerealiseerd in
Landgoed Driessen in de vorm van "twee scholen onder één
dak". De gemeente treedt bij de vervangende nieuwbouw op als
bouwheer. Om de voorbereiding van de nieuwbouw op te kunnen
starten, dient de raad te worden voorgesteld om een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
In de collegevergadering van 13 oktober 2020 is besloten om de
vervangende nieuwbouw van RKBS Meerdijk op te nemen op het
huisvestingsprogramma 2020. De vervangende nieuwbouw van
de school wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de school
aan de Frans Halslaan te Waalwijk. Gedurende de bouw worden
de leerlingen van RKBS Meerdijk tijdelijk gehuisvest in het
schoolgebouw aan de Alberdingk Thijmstraat. De gemeente
treedt bij de vervangende nieuwbouw op als bouwheer. Om de
voorbereiding van de nieuwbouw op te kunnen starten, dient de
raad te worden voorgesteld om een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen.
In de vergadering van 8 december heeft het college ingestemd
met het projectplan van Mobiliteitsteam De Langstraat en de
start van de pilot. Met dit voorstel bieden we u een
raadsinformatiebrief waarmee u de gemeenteraad op de hoogte
brengt van deze plannen.
D66 heeft artikel 47 RvO vragen gesteld over de tijdelijke
vestiging van de Lidl in de Torenstraat en de verkeersstromen die
dit met zich mee brengt.
Op 21 september 2020 stuurde dhr. A. de Raad van Waalwijk
een brief waarin hij meedeelde dat hij een, op zijn verzoek
opgesteld rapport van VVN over de tijdelijke verkeerssituatie in
de Torenstraat gedurende de periode dat de Lidl is gevestigd,
naar de wethouder heeft verstuurd en dat het rapport een
uitnodiging is aan het college om het moreel juiste te doen.

Besluit
De raad voor te stellen:
een voorbereidingskrediet van € 749.422,00
beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding
van de vervangende nieuwbouw van de basisscholen PC
Koningschool en RKBS Vrijhoeve;
de hiervoor bij het raadsvoorstel gevoegde 8e
begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De raad voor te stellen:
een voorbereidingskrediet van € 280.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding
van de vervangende nieuwbouw van basisschool RKBS
Meerdijk;
de hiervoor bij het raadsvoorstel gevoegde 7e
begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief
'Mobiliteitsteam De Langstraat: Ondernemend uit de crisis!'
zodat deze verstuurd kan worden aan de raad.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde
vragen, conform bijgevoegde brief, en deze door te sturen
naar de Raad.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de brief van
dhr. A. en deze in kopie te versturen naar de Raad.

