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Om de problem atiek rondom de aanwezigheid van PFAS in de
bodem op te lossen heeft de gemeente een onderzoek laten doen
naar de achtergrondwaarden in de bodem van de gem eente
Waalwijk. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voor
80% van de gem eente de gemiddelde waarden in de boven- en
ondergrond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke
achtergrondwaarden. Voor het overige deel van het grondgebied
dat in het verleden is opgehoogd zijn m eer waarnemingen nodig
en wordt de kaart na 2 jaar geactualiseerd. Voor het gebied
tussen industrieterrein Haven en het Drongelens kanaal m oet
verder gekeken worden wat hier de m ogelijkheden zijn. Om voor
het grootste deel van de gem eente bij hergebruik van grond
m ogelijk te m aken dat er niet m eer apart op PFAS bem onsterd
hoeft te worden wordt deze bodemkwaliteitskaart PFAS
aangeboden.
De rijksoverheid heeft m et de Decentralisatie-uitkering "Brede
aanpak dak- en thuisloosheid" in 2020 en 2021 aan iedere
gem eente m iddelen (€ 49.679) gegeven om de dak- en
thuisloosheid aan te pakken. Dit jaar gaan we deze taak
oppakken. We willen onder andere een financiële bijdrage van €
7.500 leveren aan het regionale project Weer Thuis. Daarom is
het advies om de geoormerkte bedragen gemeentefonds
beschikbaar te stellen.
Vanaf 1 januari 2018 kennen we in onze gemeente de
Beweegcoach Senioren om bewegen onder de (kwetsbare)
ouderen in onze gemeente te stimuleren. Met collegebesluit d.d.
23 m ei 2017 is deze functie van 0,67 fte bij ContourdeTwern
ingevuld. Sam en m et zorginstellingen Mijzo (voorheen
Schakelring) en Stichting Maasduinen wordt deze functie
inhoudelijk aangestuurd.
De beweegcoach bevordert een gezonde en actieve leefstijl onder
ouderen. heeft regelmatig contact m et ouderen die
belemmeringen ervaren om te gaan bewegen. Vanuit individuele
begeleiding en activiteiten vanuit het GO Fit program ma worden
deze ouderen begeleid, gestimuleerd en samen met de partners
uit het opgebouwde netwerk wordt er gesignaleerd en
doorverwezen. Deze aanpak sluit aan bij onze gem eentelijke
doelen ten aanzien van de dem entievriendelijke gemeente en ons
lokale Wm o- en gezondheidsbeleid.

Besluit
- kennis te nemen van het rapport Achtergrondwaarden
PFAS gem eente Waalwijk
- de bodemkwaliteitskaart, bestaande uit de
achtergrondwaardenkaart en de toepassingskaart vast te
stellen.

- De geoormerkte bedragen dak- en thuisloosheid uit
gem eentefonds (septembercirculaire 2020) beschikbaar te
stellen (bedrag 2020 € 18.000 via bestemming
rekeningresultaat en bedrag 2021 € 32.000 via
Voorjaarsbericht).

ContourdeTwern voor 2021 en 2022 de opdracht te
verstrekken om voor het bedrag van € 61.100 (2021) en €
64.700 (2022) de Beweegcoach Senioren in te zetten in
sam enwerking met de zorginstellingen Mijzo en Stichting
Maasduinen;
De kosten van € 61.100 (2021) en € 64.700 (2022) ten
laste te brengen van 6511090 Sportbeleid € 36.100 (2021)
en € 39.700 (2022) en Wm o Algem een € 25.000 (2021 en
2022).
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Het afgelopen jaar zijn er ondanks de Covid-19 m aatregelen
m ooie nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals de beweegactiviteiten
op de balkons, GO Fit TV en de GO Fit Beweeggids, zie het
Jaarverslag 2020 en de factsheet voor de gerealiseerde
resultaten. In het Jaarplan 2021 zijn de speerpunten en
activiteiten voor het kom end jaar beschreven.
We willen voor de kom ende jaren 2021 en 2022 de functie
Beweegcoach Senioren in sam enwerking m et Contour de Twern
en de zorgprofessionals continueren. De kosten van € 61.100
(2021) en € 64.700 (2022) kunnen ten laste worden gebracht
van het product Sportbeleid en Wmo Algemeen. Vanaf 2023
wordt via de kaderstelling een structurele bijdrage in de kosten
gevraagd.
ContourdeTwern is de organisatie die voor de gemeente Waalwijk
activiteiten uitvoert op het terrein van welzijn en welbevinden
van onze bewoners. Het versterken van het dagelijks leven in
wijken en buurten staat voor ContourdeTwern centraal. De
bewoners van de gemeente hebben elkaar nodig en de geboden
ondersteuning krijgt m eer kracht als daar een stevig netwerk
onder ligt. ContourdeTwern is actief in het organiseren en
gebruik m aken van netwerken in de gemeente. De inzet voor
2021 is bepaald naar aanleiding van analyse, signalen, trends en
ontwikkelingen. Voor een groot deel staat deze inzet vast, m aar
natuurlijk is het werken m et en voor m ensen altijd sociaal
m aatwerk. De sam enleving is voortdurend in beweging. Om deze
reden m oet er ruim te blijven voor flexibiliteit, ad hoc handelen en
doen wat en wanneer dat nodig is. Voor 2021 zijn er vijf them a’s
vastgesteld waarlangs het werk en het programma van
ContourdeTWern vorm krijgt: arm oede, eenzaamheid &
ontm oeting, opvoeden & opgroeien, zelfstandig functioneren en
participatie. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft
ContourdeTwern een subsidie aangevraagd van Euro 1.148.492,. Uw college en de raad hebben bij het vaststellen van de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2021 en de
begroting voor 2021 een bedrag van Euro 1.135.922,- voor de
uitvoering van deze activiteiten gereserveerd voor
ContourdeTwern.
Sinds een aantal jaren zien we een enorme groei in het aantal
inwoners dat onder schuldenbewind wordt gesteld. Dit zien we

Besluit

1.in te stem men met het Uitvoeringsprogramma 2021 van
ContourdeTwern, en
2. kennis te nem en van het reeds ter beschikking gestelde
budget van Euro 1.135.922,- voor uitvoering van het
program ma .

1. het ‘Convenant sam enwerking rond
beschermingsbewind in de gem eenten Loon op
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inzake sam enwerking vooral terug in de hoge kosten bijzondere bijstand voor de eigen
schuldenbewind
bijdrage Bewindvoering. Per 1 januari 2021 is de Wet adviesrecht
gem eenten schuldenbewind van kracht. Gem eenten krijgen
hierm ee een instrument in handen om meer invloed te hebben
op het schuldenbewind. Om gebruik te m aken van dit adviesrecht
is het belangrijk om goede afspraken te m aken tussen
gem eenten, Baanbrekers en de bewindvoerders. In de afgelopen
m aanden zijn de gem eenten Heusden, Loon op Zand, Dongen en
Waalwijk, in gesprek gegaan m et Horus, een grote
brancheorganisatie voor bewindvoerders. Hieruit zijn
sam enwerkingsafspraken gekomen die zijn vastgelegd in een
convenant.
Bp Kasteellaan
Casade wil via bijgevoegde (concept)nieuwsbrief om wonenden
Waalwijk 02a
van het project Kasteellaan inform eren over de voorgenomen
Voorontwerp;
m edewerking aan de verhuur van 18 appartem enten aan
inspraak
woonkring Chapeau Waalwijk.
Bestemmingsplan
Door de initiatiefnem ers is een plan ingediend voor de bouw van
Julianalaan 25
twee (geschakelde) woningen aan de Julianalaan, naast 15 te
Sprang-Capelle (voor Sprang-Capelle. Het voorliggende voorontwerp voorziet in deze
ontwerp)
planologische wijziging. Overeenkomstig de geldende regelgeving
dient het voorontwerp vrij gegeven te worden voor inspraak en
het wettelijk vooroverleg.
OntwerpbestemDe gem eenteraad heeft in juni 2020 ingestemd om voor het
m ingsplan `Drogerij project/bouwplan “Drogerij 55” te Waalwijk de
55, Waalwijk
coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruim telijke ordening
(Wro) van toepassing te verklaren. Het
voornontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Eind
2020 heeft de initiatiefnemer de form ele aanvraag
om gevingsvergunning ingediend. Daarnaast is het
ontwerpbestemmingsplan gereed om in procedure gebracht te
worden.

Fietspad Burg.

Het fietspad Burgemeester Sm eelelaan-Zuid is in het IUP 2017-

Besluit
Zand, Waalwijk, Heusden en Dongen’ te
ondertekenen;
2. wethouder Eric Daandels te m andateren voor
ondertekening van dit convenant.

Kennis te nem en van vervolgtraject inclusief communicatie
en burgerparticipatie.
het voorontwerp bestemmingsplan "Julianalaan SprangCapelle" vrij te geven voor inspraak;
Het voorontwerp bestemmingsplan "Julianalaan SprangCapelle" vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg;
De raad te inform eren door m iddel van toezending van
bijgevoegde bestuurdersbrief.
1. Het ontwerpbestemmingsplan “Drogerij 55,
Waalwijk” inclusief het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde(n) Wet geluidhinder op de
gebruikelijke wijze ter inzage te leggen;
2. In te stemmen m et de Nota inspraak en
vooroverleg voorontwerp-bestemmingsplan
`Drogerij 55`;
3. De ontwerp-omgevingsvergunning “Drogerij 55”
gelijktijdig m et het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen;
4. Indieners van de inspraakreacties per brief van het
vorenstaande in kennis te stellen;
5. De gem eenteraad te informeren middels
bijgevoegde (concept)bestuurdersbrief.
De ingekomen inspraakreacties m iddels de consultatienota,
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2020 vastgesteld als onderhoudswerk waarbij de huidige
tegelverharding van het fietspad vervangen wordt door een
gesloten betonnen verharding. Het voorlopig definitief ontwerp is
gepresenteerd aan de belanghebbenden en heeft ter inzage
gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn
enkele inspraakreacties binnengekomen. De inspraakreacties
worden behandeld in de consultatienota (bijlage 1). Wijzigingen
die voortkom en uit de inspraakreacties zijn verwerkt in het
definitief ontwerp (bijlage 2).
Algem ene
De algem ene voorwaarden die in het verleden van toepassing
voorwaarden verhuur waren bij de verhuur van woonwagenstandplaatsen zijn voor het
woonwagenstandlaatst herzien in 2003. Aan de hand van het m odel van de Raad
plaatsen
voor Onroerende Zaken zijn de algem ene voorwaarden
geactualiseerd. Bij huurcontracten voor woonwagenstandplaatsen
die op of na 23 februari 2021 afgesloten worden door de
gem eente, zijn de nieuwe algem ene voorwaarden van
toepassing.
Taskforce aanpak
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat er veel ouders
gedupeerden
gedupeerd zijn door de Kindertoeslagen affaire. Het Rijk heeft
kindertoeslagaffaire
gem eenten gevraagd deze ouders de helpende hand te bieden en
te werken aan het vertrouwen in de overheid. Om deze gezinnen
in beeld te krijgen is er een m achtigingsbesluit van het college
nodig. Met dit besluit krijgen gemeenten de gedupeerde ouders
in beeld. Er wordt voorgesteld gebruik te m aken van deze
m achtiging en contact op te nemen met de ouders. Hiervoor is
een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is als bijlage
toegevoegd aan deze adviesnota.
Onderwerp
Sm eelelaan zuid

Besluit
volgens bijlage 1, vast te stellen.
Het definitief ontwerp fietspad Sm eelelaan-Zuid, volgens
bijlage 2, vast te stellen.

- In te stemmen m et de vaststelling van de "Algem ene
voorwaarden woonwagenstandplaatsen", zoals toegevoegd
in de bijlage bij dit voorstel;
- De "algem ene voorwaarden woonwagenstandplaatsen"
van toepassing te verklaren bij alle huurcontracten voor
woonwagenstandplaatsen die op of na 23februari 2021
worden afgesloten door de gemeente Waalwijk.

1. In te stem men met het bijgevoegde 'Machtigingsbesluit
gegevensgebruik toeslaggedupeerden gemeente Waalwijk
van de directeur-generaal Toeslagen van het Ministerie van
Financiën door m iddel van het ondertekenen van
bijgevoegde akkoordverklaring;
2. Bijgevoegde Verwerkersovereenkomst m et het Ministerie
van Financiën aan te gaan en deze ondertekenen;
3. In te stem men met de voorgestelde aanpak en alle
feitelijke handelingen te verrichten die samenhangen met
het in contact treden met belanghebbenden m et als doel
om hen gemeentelijke hulpverlening aan te bieden conform
bijgevoegd Plan van Aanpak Taskforce.
Beleidsm atige en
Het bestuur van de Gem eenschappelijke Regeling Streekarchief
In te stemmen m et bijgevoegd raadsvoorstel waarin de
financiële kaders
Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft de jaarlijkse kaderbrief raad wordt geadviseerd geen bezwaren of opmerkingen
concept-begroting
gestuurd aan de Raad (zie bijlage, ingekom en stuk raad num m er over de kaders in te dienen en in de Waalwijkse begroting
2022 en m eerjaren
74). Het DB inform eert u hiermee over de beleidsmatige en
van 2022 het feitelijke bijdrage bedrag op te nemen uit de
begroting 2022-2025 financiële ontwikkelingen die relevant zijn voor de conceptnog op te stellen begroting SALHA 2022.
SALHA
begroting 2022 en de m eerjaren begroting 2022-2025.
Het Streekarchief werkt verder aan de realisering van de doelen
uit het strategisch beleidsplan dat de periode 2020-2022 beslaat.
Belangrijke speerpunten daarin zijn onder m eer de
doorontwikkeling van het e-depot voor de duurzame opslag van
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Vragen art. 47 RvO
SGP-fractie,
strooizout voor
inwoners
Instellen van een
bestemmingsreserve
m aatregelen
Coronacrisis

B52.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 23-02-2021
Sam envatting / toelichting
Besluit
digitaal gevorm de archieven en de verdere versterking van de
digitale dienstverlening aan burgers en gemeentelijke
deelnemers. De coronapandemie heeft aan de digitale
beschikbaarstelling van archiefstukken een grote im puls
gegeven, en die ontwikkeling lijkt onomkeerbaar. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat dit punt en de andere doelen uit het
beleidsplan ook in de kom ende jaren onverminderd aandacht
krijgen.
Het SALHA ziet geen aanleiding om de bijdrage per inwoner te
verhogen, afgezien van eventuele loonontwikkelingen conform de
CAO Sam enwerkende Gemeentelijke Organisaties en een op
grond van de CBS prijsindex 2020 te hanteren prijsindexering
van 1,8%.
Wij houden altijd rekening m et loon- en prijsstijgingen, zo ook nu
in de nota van uitgangspunten voor de begroting 2022 van
Waalwijk.
Naast deze kaderstelling is het goed om hier nog te vermelden
dat het bestuur van SALHA op voordracht van Waalwijk heeft
besloten dat de jaarlijkse extra bijdrage die Waalwijk betaalde
m et ingang van 2022 kom t te vervallen (besparing van € 13.626
per jaar). De aankondiging hiervan is u afgelopen jaar gem eld bij
de bespreking over de bezuinigingen, nu is het dus definitief.
De SGP-fractie heeft vragen gesteld over het beschikbaar stellen De SGP-fractie te beantwoorden conform bijgevoegde brief.
van strooizout aan inwoners.

De Coronacrisis heeft grote gevolgen. De Rijksoverheid treft
In te stemmen m et bijgevoegd raadsbesluit.
landelijke m aatregelen en de gemeenten treffen lokale
m aatregelen. Het Rijk kent via de algem ene uitkering van het
Gem eentefonds m iddelen toe als tegemoetkoming voor de
financiële gevolgen bij gemeenten; in 2020 bij de
Septembercirculaire en de Decembercirculaire. Daarnaast is door
de raad op 17 september 2020 besloten om vanuit de algem ene
reserve € 500.000 beschikbaar te stellen voor de
“subsidieregeling Coronacrisis Waalwijk”. Al deze m iddelen
worden in 2020 niet geheel aangewend en zullen in 2021 (en
m ogelijk nog langer) nodig zijn voor de (financiële) gevolgen van
de Corona-crisis. Een precieze stand van zaken zal in de
jaarrekening 2020 worden opgenomen.
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Voorgesteld wordt om vooruitlopend op besluitvorming over de
jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve m aatregelen
Coronacrisis in te stellen. Alle bij de jaarrekening 2020 niet
aangewende m iddelen voor m aatregelen Coronacrisis zullen aan
deze bestemmingsreserve worden toegevoegd
Vragen SGP inzake
In te stemmen m et de beantwoording van de vragen van de SGP
o.a. de WOZ
inzake o.a. de WOZ conform bijgesloten brief.
Kaderbrief 2022
Op 10 februari 2021 is in het Algem een Bestuur van de
VRMWB
gem eenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant de kaderbrief 2022 besproken. In deze kaderbrief staan
de beleidsmatige ontwikkelingen en financiële uitgangspunten
voor de Beleidsbegroting 2022.
De kaderbrief is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit
de Wet gem eenschappelijke regelingen en de
gem eenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Gem eenteraden kunnen hier een zienswijze op
indienen.
Op beleidsmatig gebied zijn er geen grootschalige nieuwe
ontwikkelingen opgenomen. Ook op financieel vlak zijn er voor
de gem eente Waalwijk geen bijzonderheden: er worden geen
nieuwe investeringen gevraagd.
De kaderbrief 2022 is opgebouwd uit drie pijlers: stim uleren
redzaam heid in de sam enleving, bijdragen aan veilige
leefom geving en leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet.
Art. 47 vragen RvO
De ChristenUnie heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van
ChristenUnie m .b.t.
het Reglem ent van Orde. De vragen gaan over
vervangingsinvesteri vervangingsinvesteringen en het verlengen van contracten
ngen en verlengen
contracten
Inzake doorwerking Op 19 januari 2021 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke
toeslagenaffaire op
vragen gesteld "doorwerking toeslagenaffaire op lokaal niveau. In
lokaal niveau:
bijgaande brief treft u de gestelde vragen m et de concept
gestelde schriftelijke beantwoording van deze vragen.
vragen van de fractie
van de PvdA!
Deelnam e Geldkrant Op 14 m ei 2020 heeft het FNV de raad een brief gestuurd waarin
Nibud
zij alle gem eenten uitnodigen om e en op m aat per gemeente
inform atiekrant te m aken over schuldenproblematiek. In deze
inform atiekrant m oet op een heldere m anier uitgelegd worden
Onderwerp

Besluit

In te stemmen m et beantwoording conform bijgesloten
brief.
1. Bijgaand raadsvoorstel door te sturen aan de raad;
2. De raad te adviseren om kennis te nemen van de
kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
3. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen.

- in te stemmen m et de voorgestelde beantwoording
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te sturen

kennis te nem en van de door fractie van de PvdA gestelde
schriftelijke vragen.
over te gaan tot beantwoording van de gestelde
schriftelijke vragen door m iddel van bijgaande conceptbrief
m et de beantwoording van deze vragen.
de raad te inform eren over de afhandeling van de brief van
de FNV van 14 m ei 2020 door m iddel van bijgaande
raadsinform atiebrief.
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Art 47 vragen RvO
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Art 47 vragen RvO
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Besluit
welke m aatregelen er lokaal genomen zijn en hoe m ensen m et
deze situatie zouden kunnen omgaan. Daarbij werd de Geldkrant
van het Nibud specifiek onder de aandacht gebracht.
De raad heeft besloten de brief aan het college over te dragen ter
behandeling en wil graag geïnform eerd worden over de
afhandeling.
De gem eente Waalwijk is aangesloten bij de landelijke cam pagne
Kom uit je Schuld. Vanuit deze cam pagne wordt er regelmatig
over het onderwerp schulden gecommuniceerd. Daarbij wordt
gebruik gem aakt van het beschikbaar gestelde
voorlichtingsmateriaal van de cam pagne Kom uit je schuld. Dit
m ateriaal wordt aangevuld m et lokale inform atie. Op deze wijze
worden inwoners geïnformeerd over het lokale aanbod.
Naar aanleiding van de brief van het FNV is gekozen om in
september (tijdens de week van de laaggeletterdheid) een thema
pagina over schulden te plaatsen in Weekblad Waalwijk. Deze
them apagina sloot aan op de themapagina over schulden die er
eerder in het kader van de cam pagne Kom uit je schuld is
gepubliceerd.
In bijgaande raadsinform atiebrief wordt de raad geïnformeerd
over de afhandeling van de brief.
In de bijlage vindt u de beantwoording naar aanleiding van de
- Akkoord te gaan m et de beantwoording in de bijlage en
schriftelijke (vervolg)vragen van de SGP.
deze door te sturen naar de Griffie

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad van 6
februari jl. heeft de SGP fractie schriftelijke vragen aan uw
college gesteld. Naast enkele inhoudelijke vragen maakt de
fractie zich zorgen over het aangesloten blijven van de raad in
het proces om te komen tot de realisatie van de insteekhaven in
Waalwijk. Ik adviseer uw college om de vragen te beantwoorden
conform het gestelde in bijgevoegde concept antwoordbrief.
Raadsinform atiebrief Het rapport over de toekomstige governance Hart van Brabant is
Governance rapport gereed. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming in het
Hart van Brabant
Algem een Bestuur HvB op dinsdagm iddag 23 februari zal het
rapport direct worden aangeboden aan de gem eenteraad.
Doorm iddel van deze Raadsinform atiebrief krijgt de raad m eteen
ook het college perspectief bij het rapport.

om de vragen van de SGP fractie te beantwoorden conform
het gestelde in bijgevoegde concept antwoordbrief.

1. de concept Raadsinformatiebrief vast te stellen;
2. deze brief aan te bieden aan de gem eenteraad.
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Onderwerp
Schriftelijke vragen
Lijst Pouw over
daklozenopvang
tijdens winterweer
Vragen art.47 RvO
SGP-fractie, geen
afval ophalen tm 14
februari
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Lijst Pouw heeft op 8 februari vragen gesteld over de
daklozenopvang tijdens het winterweer (zie bijlage). Het advies
is om de vragen te beantwoorden m iddels bijgevoegde
conceptbrief.
De SGP-fractie heeft vragen gesteld over het niet ophalen van
huisvuil tot en m et 14 februari.

Besluit
- kennis te nemen van de vragen van Lijst Pouw over de
daklozenopvang tijdens het winterweer en deze te
beantwoorden m et bijgevoegde brief.
De SGP-fractie te beantwoorden conform bijgevoegde brief.

