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Sinds de Woningwet 2015 maken corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties jaarlijks prestatieafspraken volgens een
vast stramien. De corporaties Habion (70 woningen), Mooiland
(25 woningen) en Woonzorg Nederland (151 woningen, 120
intramurale plaatsen) hebben een beperkt woningbezit in
Waalwijk. Met het afsluiten van deze prestatieafspraken hebben
we met alle corporaties die in Waalwijk actief zijn
prestatieafspraken gemaakt, hetgeen bovendien een goede basis
biedt om met elkaar in gesprek te blijven.
In juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de
specialistische jeugdhulp 2019 en de daarbij behorende tarieven
voor de regio Hart van Brabant. De contracten met de
jeugdhulpaanbieders zijn in 2020 verlengd tot en met 31
december 2021. Regionaal is afgesproken dat er jaarlijks een
indexering wordt toegepast op de tarieven jeugdhulp. Dit geldt
voor zowel Zorg In Natura als voor PGB. De indexering wordt
toegepast op basis van de prijsindexcijfers van de Nederlandse
Zorgautoriteit. De indexering van de tarieven jeugdhulp voor
2021 is op basis daarvan vastgesteld op 3,02%. Deze indexering
bestaat uit arbeidskostenontwikkeling ( OVA) en materiële kosten
(o.a. investeringen in inventaris). De indexering voor de Zorg in
Natura is al verwerkt in de deelbegroting jeugdhulp 2021.
De indexering van de PGB - tarieven 2021 moet lokaal worden
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
In de gemeentebegroting 2021 is voor Waalwijk een bedrag voor
PGB's opgenomen van € 1,1 miljoen. De door de Sociale
Verzekeringsbank ( SVB) afgegeven prognose voor de PGB's
bedraagt 1 miljoen.
De financiële consequenties van de indexering met 3,02%
bedragen voor 2021 voor de gemeente Waalwijk 30.200 euro (
op basis van de verwachtte PGB uitgaven SVB 2020).
Volgens de Verordening Jeugdhulp had de indexering plaats
moeten vinden vanaf 1 januari 2021.
Echter, het te hanteren percentage was pas 17 december jl.
bekend en kon dus niet tijdig ter besluitvorming aan uw college
worden voorgelegd. Gezien de vele extra werkzaamheden die
moeten worden uitgevoerd om de indexering per 1 januari 2021
met terugwerkende kracht in te voeren wordt voorgesteld deze
indexering toe te passen vanaf 1 februari 2021. Dit zal niet tot

Besluit
Instemmen met de Prestatieafspraken Habion, Mooiland en
Woonzorg Nederland.

Akkoord te gaan met de indexering van de PGB - tarieven
Jeugdhulp 2021 voor met 3,02 % met ingang van 1
februari 2021. De verwachte extra kosten ad. 27.683 euro
zijn reeds opgenomen in de gemeentebegroting 2021.
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bezwaren leiden omdat er nog geen reacties zijn ontvangen van
cliënten en aanbieders dat het huidige tarief 2020 niet meer
toereikend is.
Het benodigde extra budget voor 2021 voor de de indexering ad.
27.683 euro ( 11 maanden) is reeds beschikbaar binnen de
gemeentebegroting 2021. Indien mocht blijken dat het
beschikbare budget niet voldoende is omdat er meer PGB –
aanvragen komen in 2021 dan door het SVB is geprognosticeerd
dan zal dit worden opgenomen in het Najaarsbericht 2021.
Omdat er 100.000 meer is begroot dan nu verwacht is het risico
erg klein dat dit nodig is.
Sinds 2013 ontvangt Het Beweegburo voor de inzet van de
buurtsportcoaches een exploitatiesubsidie en geven de
buurtsportcoaches een impuls aan het sport- en beweeggedrag in
onze gemeente. Uit de nota Sport en Bewegen 2020-2024 blijkt
dat de jeugd en jongeren goed tot gemiddeld sporten en
bewegen. Voor de komende jaren wordt de inzet van de
buurtsportcoaches derhalve gecontinueerd. Naast de inzet in het
onderwijs en kinderopvang levert Het Beweegburo met het
buurtsportwerk een belangrijke bijdrage in de wijken en
speelplekken. Vanuit ons nieuwe sportbeleid zetten we ook extra
in op kwetsbare doelgroepen. Voor het bevorderen van een
gezonde en actieve leefstijl onder de ouderen wordt in
samenwerking met gemeente ouderenzwemmen aangeboden.
Om nog meer te kunnen sturen op de activiteiten die uitgevoerd
worden willen we vanaf 2021 aan Het Beweegburo een
budgetsubsidie verlenen met bijbehorende prestatieafspraken
(zie bijlage) . Voor 2021 wordt het subsidiebedrag van €
410.670,00 (€ 354.553 reguliere inzet + € 56.117
buurtsportwerk) aangevraagd. De subsidie komt ten laste van de
rijksbijdrage Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze regeling
vraagt cofinanciering door derden en gemeente. Het primair
onderwijs en de kinderopvang (Mikz kinderopvang) dragen een
cofinancieringsbijdrage bij van respectievelijk € 117.000 +
€ 46.000, totaal € 163.000. De subsidie past binnen artikel 19
van de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021. Het
financieel advies is bijgevoegd.
Er is een verzoek naamgeving ontvangen voor het
nieuwbouwproject aan het "Laageinde 103" te Waalwijk. De

Besluit

- akkoord te gaan met het verlenen van een
budgetsubsidie 2021 aan Het Beweegburo van
€ 410.670,00
- Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals
opgenomen in het bijgaande subsidieverzoek.

het gedeelte zoals aangegeven op bijgaande kaart in de
toelichting de naam Blanke Wiel te geven.
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Meulenpad SprangCapelle
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Implementatie GoSharing Waalwijk

B51.RNO

CB20/106,
schadevergoeding
i.v.m. weigering
omgevingsvergunning 't Fort 101
Waalwijk
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woningen gelegen aan het Laageinde kunnen daar genummerd
worden. De woningen die richting de Winterdijk gebouwd worden
kunnen niet doorgenummerd worden aan het Laageinde.
Naamgeving is noodzakelijk. Gelet op de geschiedenis van het
perceel Laageinde 103 is gekozen voor de naam Blanke Wiel.
Uitgebreide informatie in de toelichting.
Er is een verzoek ontvangen inzake naamgeving voor een
nieuwbouwproject in Sprang-Capelle. Er komt een project met
Tiny-houses. In de Poolsestraat komt een doorgang waarna het
laatste stuk naar de voordeuren van de Tiny-houses bestaat uit
onverharde paadjes. Gelet op de historie van de betreffende
omgeving is gekozen voor de naam Meulenpad. Meer informatie
over de herkomst in de toelichting.
De gemeente en met name de stad is qua omvang zeer geschikt
voor duurzamere vormen van vervoer zoals lopen, fietsen of
steppen. Ondanks dat is de auto door het mobiliteitssysteem een
aantrekkelijk vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de
gemeente. Met Smart Move werkt de gemeente de ontwikkeling
van een toekomstbestendige mobiliteit. Door het aanbieden van
andere vormen van (deel)- mobiliteit maken we de duurzame
vormen van vervoer beter bereikbaar voor bewoners, bezoekers
en werknemers. Daarna zorgen de deelsystemen voor een
flexibilisering van het mobiliteitssysteem. Het zorgt dat reizigers
de keuze krijgen tussen meerdere vormen van transport en sluit
aan op de transitie van behoefte aan bezit naar behoefte aan
beschikbaarheid van mobiliteit.
GO Sharing is één van de 3 grote aanbieders van deelscooters in
Nederland. Zij zijn reeds actief in diverse Brabantse steden zoals
Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Oosterhout. GO Sharing heeft
aangegeven hun activiteiten uit te willen breiden naar Waalwijk
en samen met de gemeente de implementatie te willen
voorbereiden.
Op 20 maart 2018 is een omgevingsvergunning verleend om het
pand aan Het Fort 101 te Waalwijk te mogen gebruiken voor de
kamergewijze verhuur aan vijftien arbeidsmigranten. Bij de
beslissing op bezwaar van 6 juli 2018 is het besluit van 20 maart
2018 herroepen en de omgevingsvergunning alsnog geweigerd.
Op 9 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Afdeling) de beslissing op bezwaar voor een deel

Besluit

het gebied op onderstaande kaart in Sprang-Capelle de
naam Meulenpad te geven.

•
•
•

Kennis te nemen van de informatie m.b.t. GO
Sharing;
Beleid op te stellen met betrekking tot
vergunningverlening voor deelmobiliteit;
Verzenden van bijgevoegde RIB naar de raad.

- conform bijgevoegd conceptbesluit bekend te maken dat
geen aanleiding bestaat om enige vorm van compensatie te
bieden ten gevolge van het niet nakomen van de volgens
de Afdeling gewekte verwachting dat de
omgevingsvergunning in bezwaar aan het oude beleid zou
worden getoetst;
- de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
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Besluit
vernietigd en bepaald dat u daarover een nieuw besluit moet
raadsinformatiebrief.
nemen. Dat besluit is enkel beperkt tot de vraag of er aanleiding
bestaat om enige compensatie toe te kennen ten gevolge van het
niet nakomen van de volgens de Afdeling opgewekte verwachting
dat aan het oude beleid zou worden getoetst. Inmiddels heeft
een zitting bij de Commissie bezwaarschriften plaats gevonden.
De Commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd te beslissen
dat er geen aanleiding bestaat om enige vorm van compensatie
aan te bieden. Het advies en het verslag van de commissie zijn
bij dit collegeadvies gevoegd. Het advies is zorgvuldig tot stand
is gekomen. Geadviseerd wordt dan ook om de commissie in dit
advies te volgen.
Vaststelling VO Markt In 2017 heeft de gemeenteraad de centrumvisie vastgesteld. In
•
Het voorlopig ontwerp voor de Markt en het
& Raadhuisplein
de centrumvisie wordt ingezet op het versterken van de
Raadhuisplein vast te stellen;
‘Huiskamer van Waalwijk’. De ontmoetings- en verblijfsfunctie
•
Het VO van datum 13 januari 2021 tot datum 24
van het centrum wordt steeds belangrijker. Het centrum moet
februari 2021 ter inzage te leggen;
transformeren van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Een
•
De raad te informeren door middel van bijgevoegde
belangrijke ontwikkeling om het centrum ook op lange termijn
raadsinformatiebrief.
voor Waalwijkers relevant te houden. Het centrum dient te
functioneren als huiskamer, waar de lokale bevolking graag komt
en elkaar kan ontmoeten. Dit moet gestimuleerd worden door
een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een openbare ruimte waar
wat te beleven is.
De visie stelt dat het Raadhuisplein in de huidige situatie een wat
kale indruk maakt. De belevingswaarde zou kunnen worden
verhoogd door het toevoegen van een kunstwerk (gerelateerd
aan de schoen- en lederindustrie), een speeltoestel of een
(verplaatsbare) zit-groenvoorziening. Ook kan worden gedacht
aan bedriegertjes, die weinig ruimte innemen en met name in de
zomer erg aantrekkelijk zijn.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een integraal herontwerp. Het
ontwerp draagt bij aan het creëren van (twee) aantrekkelijke
pleinen, die de verblijfs- en ontmoetingsfunctie van het centrum
versterkt. Bij dit herontwerp zijn de belangrijkste stakeholders
(horeca en vastgoedeigenaren) nadrukkelijk betrokken. Het VO is
ook - onder embargo - voorgelegd aan Centrummanagement.
Alle (bij presentatie aanwezige) partijen zijn enthousiast. De
belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp zijn:
Dit heeft geleid tot het bijgevoegde voorlopig ontwerp.
Onderwerp
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Voorgesteld wordt dit ontwerp van 13 januari 2021 tot 24
februari 2021 ter inzage te leggen. Hierna wordt een DO
opgesteld.
In de begroting 2021 is aangekondigd het komende jaar circa 5
miljoen te reserveren voor projecten in de Binnenstad. Deze
middelen komen vrij - indien de raad akkoord gaat - na
vaststelling van de jaarrekening die gepland is voor halverwege
juli. Daarna kan een uitvoeringskrediet worden opgehaald. De
raming voor het VO ligt tussen de 1,4 miljoen en 1,7 miljoen
euro (excl. BTW).
Het Raadhuisplein moet worden opgeleverd voor de opening van
het museum. De realisatie is daarom gepland vanaf Q4 2021. De
Markt zou vervolgens in Q1 2022 kunnen worden aangepakt,
zodat deze voor de start van het terrassenseizoen (april / mei)
weer open is. Deze planning is zeer ambitieus.
Voorgesteld wordt om de raad te informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

