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Op 16 september 2020 heeft een inwoner de raad een brief
gestuurd. De raad heeft het college gevraagd op deze brief te
reageren. Met bijgaande brief geeft het college hier gehoor aan.
De inwoner is bezorgd dat de mogelijkheden voor
arbeidsmigranten op gebied van wonen en werken ten koste
gaan van de mogelijkheden van geboren en getogen
Waalwijkers. Met bijgaande concept-reactie nemen we die zorgen
weg.
Op 6 mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor de
kamergewijze verhuur aan/ bewoning door maximaal 16
personen op het adres Loeffstraat 55-55a te Waalwijk.
Tegen het verlenen van de omgevingsvergunning zijn
bezwaarschriften ingediend.
Vervolgens is op 16 september 2019 het besluit bekend gemaakt
om de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 6 mei
2019 kort gezegd in stand te laten.
Tegen het besluit op bezwaar is beroep ingesteld door beide
buren. De rechter heeft deze twee beroepen terecht gegrond
verklaard, omdat het besluit niet goed is gemotiveerd.
De rechter heeft het besluit op bezwaar vernietigd en uw college
de opdracht gegeven om een nieuw besluit op bezwaar te
nemen. Eerst zal nog een zitting bij de Commissie
bezwaarschriften plaats vinden voordat een nieuw besluit op
bezwaar kan worden genomen. Bijgevoegd is de uitspraak van de
rechtbank. Hieronder zijn de twee motiveringsgebreken
toegelicht.
In het kader van het actieplan brede schuldenaanpak is per 1
januari 2021 een aantal wetten die te maken hebben met
schulden en de schuldhulpverlening gewijzigd. De gemeente
Waalwijk heeft hierop al diverse acties op ondernomen, zoals
bijvoorbeeld het inregelen van de vroegsignalering. Met de brede
schuldenaanpak komen er meer taken voor rekening van de
gemeenten omdat de schuldenaar ontlast wordt. Om de nieuwe
wetten goed te implementeren in de werkprocessen van
teamWijZ is expertise nodig van een kwaliteitsmedewerker
schuldhulpverlening. Deze expertise is op dit moment (nog) niet
aanwezig. Om deze reden wordt voorgesteld om voor de duur
van drie maanden expertise hiervoor in te huren. De kosten van
deze inhuur worden betaald van de extra middelen

Besluit
In te stemmen met bijgaande brief zodat die naar de
briefschrijver verstuurd kan worden. Een afschrift van de
brief sturen we naar de raad.

om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant op 2 februari 2021 met
zaaknummer BRE 19 / 5447 WABOA GOV.

1. de extra middelen voor de versnelling van de brede
schulden en armoede aanpak voor 2021 als volgt te
oormerken:
a. een bedrag van 40.000 euro toe te voegen aan KP
5992020 (flexibele schil teamWijZ) en deze middelen in te
zetten voor de inhuur van een kwaliteitsmedewerker
schuldhulpverlening voor de implementatie van de nieuwe
wetgeving per 1 januari 2021.
b. een bedrag van 39.000 euro toe te voegen aan KP
6615155 (schuldhulpverlening) en deze middelen in te
zetten om de verwachte toename op de schulpverlening
vanwege Covid 19 op te vangen.
c. een bedrag van 27.000 euro toe te voegen aan KP
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schuldhulpverlening die gemeenten in 2021 ontvangen. Om dit
6615007 (bijzondere bijstand) en deze middelen in te
mogelijk te maken moeten de middelen geoormerkt worden.
zetten om de verwachte toename op de bijzondere bijstand
vanwege Covid 19 op te vangen.
2. De oormerking van middelen genoemd onder punt 1,
door middel van een begrotingswijziging voor te leggen aan
de raad, voorjaarsbericht 2021.
Verzoek
Verzocht wordt om kwijtschelding of verlaging van de
Reclamant middels bijgevoegde brief te informeren en de
kwijtschelding of
hondenbelasting 2020 te verlenen aangezien minder
Raad hiervan op de hoogte te stellen.
verlaging
gebruiksgebied gebruikt kan worden door honden aan de Dr.
hondenbelasting voor Schaepmanlaan / Dr. Kuyperlaan. Dit door het tijdelijke gebruik
2020
van een friettent en marktkramen op dat terrein in verband met
de bouw van de nieuwe Lidl en het daardoor tijdelijk verplaatsen
van de friettent en de marktkramen. Zie daarvoor bijgevoegde
brief aan reclamant.
Corona subsidie
Er zijn een aantal aanvragen binnengekomen met betrekking tot - De subsidie ad € 26.000 voor de bibliotheek Midden
aanvragen
de subsidieregeling Coronacrisis Waalwijk 2020. In de bijlage zijn Brabant af te wijzen op grond van artikel 4, lid 1b, van de
de beoordelingen te vinden met betrekking tot deze subsidies.
subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2020, waarbij de
organisatie moet aantonen dat subsidie nodig is om de
continuïteit te borgen
- Een subsidie ad € 3.000 te verlenen aan ZKK Waalwijk
om de continuïteit van de vereniging voor 2020 veilig te
stellen en dit bedrag te verwerken in de jaarrekening 2020
- De subsidie ad € 9.500 voor de Kansenfabriek af te
wijzen op grond van artikel 4, lid 1b, van de
subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2020, waarbij de
organisatie moet aantonen dat subsidie nodig is om de
continuïteit te borgen
Aanvraag subsidie
De bibliotheek heeft een subsidieaanvraag ingediend ad €
- De subsidieaanvraag van de bibliotheek voor de jaren
bibliotheekwerk 2021 1.510.091 m.b.t. de budgetsubsidie 2021-2024. Volgens de nota 2022-2024 af te wijzen
- 2024
van uitgangspunten wordt de subsidie van 2020 met 1,85%
- Een subsidie van € 1.276.814 te verlenen aan de
geïndexeerd waardoor er een subsidie van € 1.276.814 moet
bibliotheek
worden verleend. Er is in de loop der jaren een verschil ontstaan - Het structureel nadeel van € 12.415 te verwerken in het
tussen het beschikbare bedrag op de begroting (indexering
voorjaarsbericht 2021
1,85%) en de subsidieverlening in verband met het
- De subsidieaanvraag deels af te wijzen ad. € 233.277 op
ondertekende convenant dat geldig was tot en met 2020. Hierin
grond van artikel 4.1 van de algemene subsidieverordening
was een hoger indexeringspercentage opgenomen m.b.t. de
2015 waarin is benoemd dat het begrotingsplafond niet
subsidie.
mag worden overschreden
Momenteel is het convenant Bibliotheekwerk Midden Brabant nog - Akkoord te gaan met de prestatieafspraken in de bijlage
niet getekend, hierin staan, voor de komende jaren,
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prestatieafspraken benoemd. Voorgesteld wordt, om de
subsidieaanvraag voor de jaren 2022-2024 af te wijzen omdat,
naar aanleiding van het nieuwe convenant, de prestatieafspraken
pas vastgelegd kunnen worden.
Baanbrekers stelt jaarlijks een kaderbrief op voor het volgende
•
kennis te nemen van de evaluatie pilot Vroeg erop
begrotingsjaar. Voor u ligt de kaderbrief 2022. Ieder jaar geeft
af gemeente Waalwijk;
het college de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze
•
de werkwijze vroegsignalering die tijdens het
in te dienen op de relevante beleidsontwikkelingen en de
pilotjaar 2020 is ontwikkeld te bestendigen;
financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 van
•
de raad te informeren over de evaluatie van de
Baanbrekers.
pilot Vroeg er op af gemeente Waalwijk door
middel van bijgaande raadsinformatiebrief.
Anticiperend op de nieuwe taak vroegsignalering in het kader van
•
kennis te nemen van de evaluatie pilot Vroeg erop
de vernieuwde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1
af gemeente Waalwijk;
januari 2021 heeft er in 2020 een pilot Vroeg er op af gemeente
•
de werkwijze vroegsignalering die tijdens het
Waalwijk plaatsgevonden. Van deze pilot is een evaluatie verslag
pilotjaar 2020 is ontwikkeld te bestendigen;
gemaakt. Het pilot jaar is gebruikt om kennis op te doen zodat
•
de raad te informeren over de evaluatie van de
de nieuwe wettelijke taak per 1 januari 2021 adequaat kan
pilot Vroeg er op af gemeente Waalwijk door
worden uitgevoerd. In totaal zijn er in 2020 71 matches tot stand
middel van bijgaande raadsinformatiebrief.
gekomen. Door middel van een persoonlijke outreachende
aanpak is 83% van "gematchte" huishoudens bereikt. Dit is een
hoog scoringspercentage. Voorgesteld wordt om de ontwikkelde
aanpak per 1 januari 2021 binnen teamWijZ te bestendigen.
Afhandeling toezegging 65592: Gemeenteraad informeren hoe de De toelichting en stand van zaken van de gemeentelijke
gemeente omgaat met code VVR.
handelwijze met betrekking tot code Veilig Vervoer
Rolstoelgebruikers vast te stellen en de raad hierover te
informeren.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna:
Afdeling) heeft op 24 februari 2021 einduitspraak gedaan in het
beroep tegen het bestemmingsplan Gemengd gebied. De
wijzigingen die in het herstelbesluit van de raad van 17
september 2020 zijn doorgevoerd naar aanleiding van de eerdere
tussenuitspraak laat de Afdeling in stand. Toch vernietigt de
Afdeling dit besluit op één punt, namelijk de uitsterfregeling voor
de functie detailhandel op achterpercelen die is opgenomen in
artikel 6, lid 6.1, onder k, van de planregels.
De Afdeling oordeelt dat de uitsterfregeling ten aanzien van deze

de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis
te stellen van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 24
februari 2021 inzake bestemmingsplan Gemengd gebied.
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functie onvoldoende is onderbouwd in het besluit van 17
september 2020, omdat de raad hieraan enkel ten grondslag zou
hebben gelegd dat de activiteit detailhandel niet in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening zonder
nadere motivering.
In onze ogen is dit punt echter niet aan de orde geweest in de
tussenuitspraak. Daarin stelde de Afdeling namelijk vast dat een
uitsterfregeling alleen kan worden toegepast op een gebruik dat
niet meer passend is en niet meer in overeenstemming wordt
geacht met een goede ruimtelijke ordening. Dit had betrekking
op detailhandel die in de gevellijn wordt uitgeoefend, dat wil
zeggen aan de straatzijde. Deze functie kon namelijk weer
worden teruggekregen middels een binnenplanse afwijking nadat
dit recht op basis van de uitsterfregeling was komen te vervallen.
Dit geldt niet voor functies op achterpercelen als genoemd in
artikel 6, lid 6.1, onder k (waaronder detailhandel), want die
kunnen niet worden teruggekregen.
De Afdeling lijkt eraan voorbij te gaan dat de uitsterfregeling
voor functies op achterpercelen in bestemmingsplan Gemengd
gebied, waaronder detailhandel, niet gerelateerd is aan
leegstand, maar aan de beleidsmatige keuze dat de genoemde
functies gelet op de structuur en herkenbaarheid van het
Gemengd gebied aan de straatzijde dienen te worden uitgevoerd,
omdat het daar van oudsher voorkomt en niet in bijgebouwen
achterop het perceel. Dit volgt reeds uit de toelichting op het
bestemmingsplan en de beleidsnotitie Gemengd gebied.
Aangezien het besluit van 17 september 2020 hierin geen
wijziging bracht, is dit in het raadsvoorstel slechts kort benoemd
en niet (nogmaals) nader gemotiveerd.
Wij zullen uiteraard gehoor geven aan de uitspraak van de
Afdeling en de uitspraak verwerken op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij de aanstaande herziening van het
bestemmingsplan Gemengd gebied naar aanleiding van het
voorbereidingsbesluit van 17 december 2020 zal worden bezien
of dit alsnog dient te worden hersteld.
Bij brief van 19 februari 2021 stelt de fractie van GroenLinksaf
In te stemmen met bijgevoegde concept-beantwoording
uw college vragen over de opening van de middelbare scholen.
van de vragen van de fractie van GroenLinksaf.
Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de
beantwoording van deze vragen.
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