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Als gevolg van beëindiging van de intensieve geitenhouderij aan
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. In uw vergadering van 10-11-2020 heeft
u besloten het bestemmingsplan als voorontwerp ter inzage te
leggen en de gemeenteraad per bestuurdersbrief te informeren.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 november 2020
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Ten behoeve van het initiatief is ook een anterieure
overeenkomst opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan kan
nu als ontwerpbestemmingsplan verder in procedure worden
gebracht.
In 2020 is door bureau Marloeszie in Waalwijk gestart met de
pilot Sta - Sterk trainingen. De training is bedoeld voor kinderen
die buiten de schoolmuren gepest worden. 10 % van alle
kinderen heeft hiermee te maken en worden belemmerd in hun
ontwikkeling hierdoor. De training is uitgevoerd voor kinderen in
groep 5 en 6 van 12 basisscholen in Waalwijk Onderdeel van de
training is ook een aantal ouderbijeenkomsten omdat ouders een
cruciale rol spelen in het begeleiden en ondersteunen van de
kinderen. Er hebben in 2020 38 kinderen deelgenomen aan de
training. Omdat er meer inschrijvingen waren dan mogelijk is er
een wachtlijst opgesteld in afwachting van positieve
besluitvorming ten aanzien van de continuering van het project
in 2021.
De training is gericht op het verbeteren van de
ontwikkelingskansen van kinderen op sociaal-emotioneel gebied,
vergroten van sociale vaardigheden en weerbaarheid,
preventieve en vroegtijdige ondersteuning van kinderen en
ouders en het voorkomen van verdere problemen die
samenhangen met sub -assertief en agressief gedrag.
Voor 2021 is een vervolg - offerte ingediend voor 10 groepen ad.
€ 40.600. In de gemeentebegroting 2021 is rekening gehouden
met eenzelfde uitvoering van de pilot als in 2020 hetgeen
betekent dat er maximaal 6 groepen gefaciliteerd kunnen
worden. De kosten hiervoor bedragen € 24.360.
Voorgesteld wordt om de pilot 2020 van de Sta Sterktrainingen
in 2021 op basis van de positieve evaluatie te continueren.

Besluit
1. In te stemmen met de concept anterieure
overeenkomst;
2. het ontwerpbestemmingsplan "Schotse
Hooglandersstraat ong. (naast 19)" op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen voor de duur van 6 weken met
de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

voor 2021 de Sta-Sterk training voor kinderen in groep 5
en 6 van de basisscholen te continueren en hiervoor een
eenmalig subsidiebedrag ad. € 24.360 beschikbaar te
stellen voor 6 groepen ( 36 kinderen).
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Besluit
Woningcorporaties zijn verplicht verhuurdersheffing af te dragen
aan de rijksoverheid. Daardoor kunnen woningcorporaties minder
investeren in nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en
verduurzaming. Daarom doen we een verzoek aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de
verhuurdersheffing af te schaffen. Deze oproep wordt gesteund
door een groot aantal gemeenten en woningcorporaties uit de
regio Hart van Brabant.
Door de coronacrisis hebben niet alle organisaties in 2020 hun
subsidie in kunnen zetten zoals beschreven stond in de
activiteitenplannen/prestatiecontracten. Daarom is het van
belang dat het College besluit hoe er omgegaan wordt met de
subsidieafhandeling m.b.t. de diverse soorten subsidies. in dit
Collegevoorstel zijn de afwegingen uiteengezet, in de bijlage is
een matrix opgenomen waarin per soort subsidie beschreven
staat hoe deze afgehandeld wordt. Naar aanleiding van het
besluit van het College zullen de budgetsubsidies en
exploitatiesubsidies in mei 2021 vastgesteld worden volgens de
werkwijze beschreven in de matrix.
De Leest krijgt jaarlijks een budgetsubsidie op basis van
prestatieafspraken. 2020 is een moeilijk jaar geweest voor het
theater. De eerste 2,5 maand was de Leest goed op koers om de
prestatieafspraken 2020 ook daadwerkelijk te behalen, daarna
werd, door de maatregelen (algehele sluiting of een gelimiteerd
aantal bezoekers), het behalen van de prestatieafspraken een
onmogelijke opgave.
Omdat ook 2021 een moeilijk jaar lijkt te worden waarin de
maatregelen vermoedelijk nog een aantal keer een verlenging
zullen gaan kennen, wordt voorgesteld om de gerealiseerde
resultaten van 2020 in te zetten als prestatieafspraken voor
2021. Gezien de vaste lasten voor het Theater doorlopen (huur,
g/w/l, personeel), en het missen van (een groot deel van) de
inkomsten uit commercie en horeca, stellen we voor het reguliere
subsidiebedrag ad € 1.129.552 te beschikken, conform de
subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021.
Het is nog onduidelijk of het behalen van de prestatieafspraken
in 2021, ook met het bijstellen naar aanleiding van de behaalde

In te stemmen met bijgevoegde brief aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin aan de
minister het verzoek wordt gedaan om de
verhuurdersheffing af te schaffen.
Afschrift aan de raad te zenden.

- Akkoord te gaan met de subsidieafhandeling van de
diverse subsidiestromen zoals beschreven in de bijlage
voor 2020

- Akkoord te gaan met de prestatieafspraken (in de bijlage)
van de Leest en een bedrag van € 1.129.552 te beschikken
conform de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling
2021
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prestaties over 2020, haalbaar is. De maatregelen worden steeds
verder verlengd zonder enig zicht op duidelijkheid. Daarom wordt
voorgesteld om na Q2 2021 te evalueren met betrekking tot de
prestatieafspraken die gemaakt zijn.
De Leest probeert, wanneer een voorstelling niet doorgaat
vanwege coronamaatregelen, de voorstelling niet af te blazen
maar te verschuiven naar een later moment wanneer de
voorstelling wel doorgang kan vinden. Er is, wanneer een
voorstelling toch afgezegd wordt, enkel sprake van een (kleine)
vergoeding aan producenten omdat ook de producenten moeten
kunnen blijven voortbestaan (Een theater dat nog overeind staat
maar geen producenten heeft is ook niet zinvol).
Het Regionaal Bureau Toerisme heeft een budgetsubsidie
aangevraagd ad € 93.439 voor 2021.
Het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT) is een
jaar onderweg, waarbij zij in 2020 al snel, net zoals andere
organisaties, met Covid-19 te maken hadden. Dit zorgde ervoor
dat ook de toeristisch-recreatieve sector hun deuren moesten
sluiten. Voor het RBT betekent dit dat er weinig inkomsten zijn
gegenereerd: weinig tot geen verkoop van arrangementen en
ondernemerspakketten. Om de recreatieve sector te steunen
hebben zij gratis zilveren ondernemerspakketten aangeboden
waardoor de ondernemers een half jaar lang nog meer
gepromoot worden en voordelen krijgen.
Afgelopen jaar is de tussentijdse evaluatie en verantwoording
over 2019 vastgesteld, waarbij de subsidie lager vastgesteld is
wegens de niet uitgevoerde activiteiten (KPI’s).
Voor 2021 zijn er nieuwe KPI’s vastgesteld op basis van de vijf
pijlers (zie bijlage). Hierbij wordt door het RBT onderzocht of
fysieke bijeenkomsten, wanneer corona nog lang voort blijft
duren, ook digitaal kunnen worden georganiseerd. Tijdens het
opstellen van de KPI's is rekening gehouden met corona, maar
door het onvoorspelbare karakter hiervan zal ook bij het RBT na
Q2 2021 een gesprek plaatsvinden om de prestatieafspraken
2021 te evalueren.
In de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021 is €
91.832 beschikbaar voor het RBT. Dit betekent dat er wordt
voorgesteld een bedrag ad € 1.607 af te wijzen.

Besluit

- Akkoord te gaan met een subsidieverlening ad € 91.832
en een bedrag ad € 1.607 af te wijzen
- Akkoord te gaan met de prestatieafspraken in de bijlage
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Onderwerp
Beantwoording mail
aan de raad m.b.t.
platanen
Schrevelstraat
VTH-jaarverslag
2020 en VTHuitvoeringsprogramma 2021

Schriftelijke vragen
fractie SGP op grond
van artikel 47 van
het RvO over
uitblijven
antwoorden op
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Er heeft een inwoner een mail aan de raad gestuurd m.b.t.
overlast van drie plataan bomen aan de Schrevelstraat in
Sprang-Capelle, de raad heeft de beantwoording in handen van
het college gesteld. Bij gaand de beantwoording van de mail.
Hierbij treft u het VTH-jaarverslag 2020 en VTHuitvoeringsprogramma 2021 van de clusters (bouw)handhaving
en vergunningverlening aan. Het afgelopen jaar hebben we in
totaal 1.025 Wabo aanvragen behandeld. Het betrof ca. 630
formele aanvragen (met name concept- en
omgevingsvergunningaanvragen). Dat zijn 13% meer aanvragen
dan in 2019 (557 formele aanvragen). Ongeveer de helft van
deze toename is toe te schrijven aan de afgifte van ca. 35
omzettingsvergunningen (nieuw product op basis van de
huisvestingsverordening). Ook majeure projecten met
uitgebreide en complexe aanvragen vroegen een forse extra
inspanning van ons team VVB.
Daarmee is 2020 het drukste jaar geworden ‘na de crisis in de
bouw’ (2014: 474 formele aanvragen). Het extra werk, het
werken met nieuwe VTH-software en de ongemakken van het
thuiswerken vanwege de coronapandemie hebben de werkdruk
binnen het team wel doen toenemen. Het ‘kraakte af en toe’,
maar alles draaide wel door. Met de inzet en servicebereidheid
van onze eigen mensen voorop en de inzet van extra
inhuurkrachten zijn we erin geslaagd ons dienstverleningsniveau
bij vergunningverlening vast te houden.
In 2020 zijn de belangrijkste taken voor wat betreft toezicht en
handhaving uitgevoerd. De totale beschikbare capaciteit voor
2021 is waarschijnlijk voldoende om alle geplande
werkzaamheden bij het cluster (bouw)handhaving uit te kunnen
voeren (zie toelichting 1). Vanuit het Coalitieprogramma 20182022 ‘Samen Duurzaam Vooruit’ is en wordt de komende jaren
meer aandacht besteed aan het thema energie (duurzaamheid,
zie toelichting 2).
De fractie van de SGP heeft art. 47 vragen RvO gesteld m.b.t.
uitblijven antwoorden op ondershandse vragen over de
toezeggingenlijst, bijgaand de beantwoording.

Besluit
in te stemmen met de beantwoording en een afschrift aan
de raad te sturen
- het VTH-jaarverslag 2020 en VTH-uitvoeringsprogramma
2021 vast te stellen;
- de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
te informeren;
- de toezichthouder (provincie Noord-Brabant) te
informeren.

in te stemmen met de beantwoording.
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ondershandse vragen
over de
toezeggingenlijst
Omgevingswet raadsinformatiebrief
- Q4 2020
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Bestemmingsplan
Laageinde 103:
aanpassing Nota van
zienswijze en
toelichting
Bestemmingsplan
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Inzake sociale
domein als blackbox, art 47 vragen
CU
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Besluit

Elk kwartaal maken we een statusupdate met
raadsinformatiebrief om de raad, ketenpartners en andere
geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het
project Waalwijk Omgevingswet-proof. Daaruit volgen ook een
aantal documenten voor vaststelling door het college. Ten eerste
een bijstelling van het document deelprojectplannen vanwege
aanpassingen in de planning voor 2021. Ten tweede een
overzicht van documenten met uitvoeringsprogramma's,
uitvoeringsbeleid en beleidsregels in de vorm van een
Omgevingsprogramma 1.0.
Naar aanleiding van de raadsbehandeling van het BP Laageinde
103 zijn de stukken van de agenda gehaald en is de Nota van
Ziens wijzen aangepast en ook de toelichting op het
bestemmingsplan is aangepast. Voorgesteld wordt deze
documenten samen met het raadsvoorstel en Bestemmingsplan
met bijlagen opnieuw aan de raad aan te bieden voor
behandeling in de B-raad van 4 maart a.s.
Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie

1. In te stemmen met de bijgevoegde 'Statusupdate
Waalwijk Omgevingswet-proof Q4 2020' met de
bijbehorende raadsinformatiebrief.
2. In te stemmen met het bijgevoegde document
'Deelprojectplannen Omgevingswet - versie 1.1', inclusief
bijlage.
3. In te stemmen met het 'Overzicht documenten
Omgevingsprogramma Waalwijk 1.0, versie jan 2021' als
een basis voor de vervolgfase.
in te stemmen met de gewijzigde Nota van zienswijzen en
toelichting op bestemmingsplan;
de gewijzigde documenten samen met het raadsvoorstel
met bijlagen opnieuw aan de raad aan te bieden voor de
vergadering van 4 maart a.s.
Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen en
deze toe te sturen aan de ChristenUnie.

