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Per 1 januari 2021 zijn het gewijzigde Besluit SUWI (Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) en de Regeling SUWI
van kracht. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking
en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te
versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te
houden. Dit is de aanleiding van de totstandkoming van het
Uitvoeringsplan SUWI 2021 Midden-Brabant.
Het Uitvoeringsplan SUWI geeft een overzicht van de afspraken,
acties en aandachtspunten bij de samenwerking binnen het WSP
Midden-Brabant. Het plan beschrijft de huidige situatie m.b.t. de
werkgeversdienstverlening in de regio en de gezamenlijk
ontwikkelrichting, waar al langer over wordt gesproken en waar
regionaal overeenstemming over is.
De Schrevelstraat en omgeving is opgenomen in de doorkijk IUP
2023-2024. Aanleiding is de slechte staat van de riolering en
bestrating in deze wijk. Onlangs is het riool in een gedeelte van
de Schrevelstraat wederom geïnspecteerd vanwege klachten door
verstoppingen in het riool. Gebleken is dat het hoofdriool en
huisaansluitingen zwaar beschadigd waren. Vele noodreparaties
zijn direct verricht om verdere verstoppingen te voorkomen. Het
project vergt voorafgaande aan de reconstructiewerkzaamheden
een langere voorbereidingstijd dan normaal. Zo moeten de
nutsbedrijven diverse vervangingswerkzaamheden uitvoeren en
zal de woningbouwstichting woningen afkoppelen van het
vuilwaterriool. Verder moeten 19 Elzen vooraf wijken vanwege de
nuts-en riool reconstructie werkzaamheden. Nieuwe bomen
worden gepland na de reconstructiewerkzaamheden.
De gemeente Waalwijk geeft jaarlijks veel geld uit aan zorg
(jeugdzorg en WMO). Daar is niets op tegen zolang onze
inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en de daarmee
gemoeide uitgaven rechtmatig zijn. Om het overheidsgeld
maximaal in het sociale beleid te laten renderen is meer
aandacht nodig voor rechtmatigheid, met name op drie punten:
De wijze waarop malafide zorgverleners inspelen op PGB
gefinancierde zorg;
De wijze waarop cliënten omgaan met de besteding van aan hen
toegekende middelen en voorzieningen, zoals een PGB;
De verantwoording van reguliere zorginstellingen over hun
feitelijke inzet ten opzichte van de aan hen opgedragen

Besluit
In te stemmen met de inhoud van het regionaal
Uitvoeringsplan SUWI 2021 Midden-Brabant

- Voorbereidingswerkzaamheden IUP project Schrevelstraat
april 2021 opstarten;
- Burgerparticipatie traject in samenwerking met Casade
opstarten;
- Vooruitlopend op de reconstructiewerkzaamheden
kapvergunning aanvragen voor 19 elzen in de
Schrevelstraat.

. Van april t/m december capaciteit in te huren om invulling
te geven aan het thema 'borgen van rechtmatige besteding
zorggelden'. De kosten hiervan zijn €100.000;
2. Ter dekking van de inhuurkosten voor de maanden april
t/m 15 juli €35.000 ten laste te brengen van de
knelpuntenpot;
3. Ter dekking van de inhuurkosten voor de maanden juli
t/m december (€65.000) wordt een budgetaanpassing
gedaan via het voorjaarsbericht 2021.
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Besluit
zorgverlening.
Niet alle onrechtmatig handelen willen wij “fraude” noemen.
Soms wordt er moedwillig gefraudeerd. Het kan echter ook
voorkomen dat er geen moedwillige fraude gepleegd wordt, maar
dat partijen wel onterecht geld ontvangen voor zorg. In beide
gevallen treden we als gemeente passend op.
Het onrechtmatig inzetten van zorggeld leidt tot benadeling van
zowel de gemeente als de zorgbehoevenden. Slachtoffers van
daadwerkelijke fraude zijn vaak kwetsbare mensen: cliënten met
een lichamelijke en/of geestelijke beperking, soms met beperkte
kennis van de Nederlandse taal of het zorglandschap. Wanneer er
zorggeld niet rechtmatig wordt ingezet, krijgen deze mensen niet
de ondersteuning die zij nodig hebben en waar de gemeente
Waalwijk voor betaalt.
Het voorkomen van het onrechtmatig inzetten van zorggeld is
ons veel waard, evenals het handhavend optreden wanneer er na
onderzoek blijkt dat er gefraudeerd is. Bij ons optreden maken
we vanzelfsprekend onderscheid tussen de eerdergenoemde
moedwillige fraude of de situatie waarbij wel onrechtmatig geld
verkregen wordt maar daarbij niet bewust gefraudeerd wordt.
Met tijdelijke middelen vanuit het programma veiligheid is een
start gemaakt met dit thema. Er is een plan van aanpak
opgesteld en de eerste onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit heeft
onder andere geleid tot een aantal stopzettingen van PGB’s
omdat er sprake was van onrechtmatigheid. We hebben
inmiddels steeds meer zicht op de problematiek en de wijze
waarop we deze kunnen aanpakken.
De integrale samenwerking tussen verschillende teams,
awareness bij collega’s creëren, de in- en externe communicatie
en de meldingsbereidheid zijn zaken die nog doorontwikkeling
behoeven. Doordat er nu geen middelen beschikbaar zijn, is er
beperkt ruimte om hier invulling aan te geven. Tevens is er
beperkt ruimte om onderzoeken uit te voeren en op te treden bij
onrechtmatigheid. Daardoor zien we dat we op dit thema nog
niet de slagkracht hebben die het verdient.
Geadviseerd wordt om nu incidenteel €100.000 vrij te maken om
in 2021 capaciteit in te huren om onze slagkracht te vergroten.
Om de met de intensivering van deze aanpak gemoeide extra
inhuurkosten in 2021 te dekken zal deze budgetaanpassing
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meegenomen worden in het voorjaarsbericht 2021. Dit gaat om
€65.000 wat dan per 15 juli 2021 beschikbaar gesteld wordt.
Omdat we al in april willen starten met de inhuur, wordt voor de
periode april t/m 15 juli een beroep gedaan op de knelpuntenpot
(€35.000).
Vaststellen definitief De herinrichting van de Mr. Roëllstraat e.o. is in het IUP 2017ontwerp herinrichting 2020 vastgesteld als onderhoudswerk waarbij de riolering zal
Mr. Roëllstraat e.o.
worden vervangen en de straat opnieuw wordt ingericht. Het
ontwerp is gepresenteerd aan de belanghebbenden en heeft ter
inzage gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop
zijn geen inspraak reacties meer op binnengekomen.
Lokale culturele
In de decembercirculaire is € 378.000 euro beschikbaar gesteld
voorzieningen
voor lokale culturele voorzieningen ten tijde van corona. Doel van
(decembercirculaire
de beschikbaar gestelde middelen is niet enkel de culturele
2020)
organisaties te laten overleven tijdens de coronacrisis, maar ook
het bieden van perspectief aan makers en aan inwoners door
middel van het bereikbaar maken, en houden, van cultuur. Juist
tijdens de coronacrisis is het ook belangrijk om onze inwoners
middels (coronaproof) initiatieven cultuur te laten ervaren,
gezien er veel reguliere culturele activiteiten geen doorgang
kunnen vinden op gebruikelijke wijze (voorstellingen,
bibliotheekbezoeken etc.)
Onderwerp

Beantwoording ex
artikel 47 vragen
RvO van Lijst
IJpelaar inzake
aanvraag
omgevingsvergunning

Met die reden wordt voorgesteld € 100.000 van de beschikbare
middelen in te zetten voor het realiseren hiervan, bestaande uit 2
onderdelen;
1. € 40.000 ten behoeve van het video-concept voor Theater de
Leest
2. € 60.000 t.b.v. initiatieven in het cultureel veld om tegemoet
te komen aan initiatieven die ontstaan door inwoners en
organisaties van gemeente Waalwijk om ook tijdens corona
mensen te verbinden aan cultuur
In de conceptbeantwoording wordt ingegaan op de vragen van
Lijst IJpelaar en in de bijlage (achter de brief) wordt aanvullende
informatie gegeven m.b.t. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

Besluit

Het definitief ontwerp Mr. Roëllstraat e.o., volgens bijlage
1, vast te stellen.

- Een bedrag van € 60.000 uit het gemeentefonds
(decembercirculaire 2020) ten behoeve van lokale culturele
voorzieningen beschikbaar te stellen via het
voorjaarsbericht 2021 t.b.v. culturele initiatieven ten tijde
van corona
- Een bedrag van € 40.000 uit het gemeentefonds
(decembercirculaire 2020) ten behoeve van lokale culturele
voorzieningen beschikbaar te stellen via het
voorjaarsbericht 2021 t.b.v. het video-concept van theater
de Leest
Besluit collegevergadering 23 maart 2021 m.b.t. de
Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 16
maart 2021:
Besluiten vaststellen met dien verstande dat bij : B05 OOT
Lokale culturele voorzieningen (decembercirculaire 2020)
het bedrag van € 60.000,= moet worden gewijzigd in €
58.000,=.

In te stemmen met de bijgevoegde conceptbeantwoording.
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Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196”
heeft, met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp,
met ingang van 14 januari 2021 gedurende 6 weken (24 februari
2021) ter inzage gelegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen
ontvangen.
De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerpbestemmingsplan
“Waalwijk, Wijnruitstraat 196” vast te stellen.

Lijst IJpelaar vragen op grond van
artikel 47
RvO/Gevaarlijk
omhoogstekende
stoeptegels
Beantwoording
schriftelijke vragen
ChristenUnie m.b.t.
sociaal domein
art 47 vragen Lijst
Pouw m.b.t.
Zwerfafval en illegale
bijplaatsingen
inzamelcontainers

Op 11 februari 2021 heeft Lijst IJpelaar op grond van artikel 47
van het reglement van Orde vragen gesteld betreffende
gevaarlijk omhoog stekende stoeptegels.

B55.RNO

Beantwoording
schriftelijke vragen
art. 47 RvO Lijst
Pouw inzake stoken
van hout

B56.RNO

Art 47 vragen Lijst
IJpelaar inzake het
beloofde onderzoek
lage frequentie

Lijst Pouw heeft recentelijk meerdere verzoeken van inwoners
van gemeente Waalwijk gekregen om overlast door hout stoken
te bezien. Er wordt geklaagd over stank en de gevolgen van het
stoken van hout voor de kwaliteit van de ingeademde lucht.
Daarom heeft ze vragen gesteld over de overlast die houtstook
veroorzaakt.
Door Lijst IJpelaar zijn vragen gesteld over meldingen van laag
frequentie geluidsoverlast.

B53.RNO

B54.RNO

Instemmen met de beantwoording op de schriftelijke vragen van
de ChristenUnie fractie (d.d. 22-2-21) m.b.t. sociaal domein.
De fractie Lijst Pouw heeft op grond van artikel 47 van het
Reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen
hebben betrekking op het verwijderen van zwerfafval uit de
openbare ruimte.

de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen
om:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
2. Het bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196”
met ID nummer NL.IMRO.0867. BPWWWijnruitstraat-VS01
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT d.d.
10-10-2018 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij
dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting.
de gestelde vragen te beantwoorden middels bijgevoegde
brief.

in te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de
schriftelijke vragen van de ChristenUniefractie (d.d. 22-221)
1. kennis te nemen van de door de fractie van Lijst
Pouw schriftelijk gestelde vragen.
2. tot een schriftelijke reactie gericht aan de fractie
van Lijst Pouw, waarbij antwoord wordt gegeven op
de gestelde vragen conform bijgevoegde brief.
In te stemmen met de beantwoording van de artikel47 RvO
vragen van Lijst Pouw en de beantwoording naar de griffie
te sturen voor verdere afhandeling.

in te stemmen met de beantwoording van de artikel 47
RvO vragen en de beantwoording te versturen.
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In uw vergadering van 23 juni 2020 heeft uw college ingestemd
met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan
"Akkerlaan 20". Het plan voorziet in de bouw van twee woningen
op het perceel Akkerlaan 20 in Waalwijk. Gedurende de ter
inzagetermijn is er een zienswijze, ondertekend door 38
personen ingediend op het ontwerpplan. De zienswijzen hebben
geen aanleiding gegeven tot wijzigingen. Wel dienen enkele
ambtshalve wijzigingen aangebracht te worden. Het
bestemmingsplan kan nu gewijzigd worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Raadsinformatiebrief De provincie Noord-Brabant heeft een aantal jaren geleden het
kappen bomen t.b.v. initiatief genomen om samen met Waterschap Brabantse Delta,
Westelijke Langstraat Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk natuurontwikkeling in
de Westelijke Langstraat te realiseren. Vanuit de Europese weten regelgeving staat er een behoorlijke tijdsdruk op de uitvoering
van het project om de achteruitgang van de aanwezige Natura2000 gebieden te stoppen (per juni 2021) en vervolgens te
werken aan herstel en uitbreiding. Zeer recentelijk heeft het
waterschap geconcludeerd dat er conform de plaatselijk geldende
APV een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen
nodig is. Nu niet kappen betekent pas kappen in oktober 2021
waardoor het project vertraging oploopt en daardoor juni 2021
niet gehaald wordt. Om dit te voorkomen heeft het waterschap
de gemeente Waalwijk verzocht om artikel 6.2 WABO toe te
passen. Door dit verzoek in te willigen kan een
omgevingsvergunning direct in werking treden en behoeft een
bezwaartermijn van 6 weken - die normaliter bij een
omgevingsvergunning kappen afgewacht moet worden -niet in
acht te worden genomen waardoor het project niet wordt
vertraagd. Tegen de vergunning kan nog wel bezwaar worden
gemaakt en- vanwege het spoedeisend karakter -, een verzoek
om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden
ingediend.

vast te stellen dat er een zienswijze is ingediend,
ondertekend door 38 personen
2 Instemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen van de toelichting conform de nota van
zienswijze;
3 De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
"Akkerlaan 20" gewijzigd vast te stellen.

de gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van
de bomen t.b.v. het project gebiedsontwikkeling Westelijk
Langstraat, te verlenen en met toepassing van artikel 6.2
WABO de omgevingsvergunning om bovengenoemde
redenen direct in werking te laten treden.
de raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.
Naar C lijst i.v.m. informeren bewoners

