Nr.
B01.O

Onderwerp
Aanvraag rijksbudget
voor
preventieformateur
Lokaal preventie
akkoord

B02.OOT

Postzegelbestemmingsplan
Julianalaan 4 en 6
Sprang-Capelle

B03.OOT

Schulden vrije
toekomst jeugd
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Vanuit VWS zijn er voor 2021, 2022 en 2023 extra middelen
beschikbaar om een lokaal preventie akkoord te sluiten en uit te
voeren. Er kunnen 2 budgetten aangevraagd worden. Het eerste
budget kan aangevraagd worden voor het aanstellen van een
preventieformateur voor het tot stand komen van het lokaal
preventie akkoord. Het tweede budget is bedoeld om de
afspraken gemaakt in het preventie- akkoord uit te voeren. Met
het sluiten van een lokaal preventieakkoord en het aanvragen
van de extra financiële middelen willen we bestaand beleid op
het gebied van gezondheid, sport en eenzaamheid een impuls
geven.
Door de initiatiefnemers is een plan ingediend voor de bouw van
een vrijstaande woning aan de Julianalaan, tussen 4 en 6 te
Sprang-Capelle. Het voorliggende voorontwerp voorziet in deze
planologische wijziging. Overeenkomstig de geldende regelgeving
dient het voorontwerp vrij gegeven te worden voor inspraak en
het wettelijk vooroverleg.

Het voorontwerp bestemmingsplan "Julianalaan, tussen 4
en 6 te Sprang-Capelle" vrij te geven voor inspraak;
Het voorontwerp bestemmingsplan "Julianalaan, tussen 4
en 6 te Sprang-Capelle" vrij te geven voor het wettelijk
vooroverleg;
De raad te informeren door middel van toezending van
bijgevoegde bestuurdersbrief
Steeds meer jongeren krijgen te maken met schulden. Tijdens de
1. tijdens de week van het geld 2021 te starten met
Covid19 crisis worden jongeren specifiek genoemd als een
de aanpak schuldvrije toekomst.
financieel kwetsbare groep. Het hebben van schulden kan grote
2. over 1 jaar de aanpak schuldenvrije toekomst
gevolgen hebben voor de toekomst. We willen daarom dit jaar,
jeugd te evalueren en dit uitkomsten van de
tijdens de week van het geld, aandacht besteden aan jongeren
evaluatie terug te koppelen aan het college.
met schulden door middel van de aanpak Schuldenvrije toekomst
jeugd.
De aanpak richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 - 23 jaar.
Het doel is jongeren financieel daadkrachtig te maken. Dit doen
we volgens drie actielijnen:

•
•
•

B04.OOT

Aanwijzing directeur
publieke

Besluit
1. Akkoord te gaan met het opstellen van een Lokaal
Preventieakkoord.
2. Hiervoor bij VWS het rijksbudget van € 9.600 voor
de ondersteuning van een lokale procesbegeleider
aan te vragen.

Het verstrekken van informatie door middel van een
"Bijna 18" informatiepakket.
Het bieden van hulp bij schulden.
Een voorlichtingscampagne thema geld specifiek gericht
op jongeren.

Bij collegebesluit d.d. 1 december 2020 heeft uw college de
directeur publieke gezondheidszorg (DPG) van de GGD Hart voor

met bijgaand aanwijzingsbesluit en beschikking:
- de directeur publieke gezondheidszorg (DPG) van de GGD

Nr.

Onderwerp
gezondheidszorg van
de GGD Hart voor
Brabant i.v.m.
uitbreiding toezicht
Tijdelijke wet
maatregelen covid19

B50.RNO

Bordensanering
Grotestraat en
afsluiting Markt
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Brabant aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel
1.61 van de Wet kinderopvang. Inmiddels heeft de realiteit ons
ingehaald en is vanaf 1 december jl. de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19 (Twm) van kracht. In de Twm staan onder
andere de maatregelen die genomen moeten worden ter
bestrijding van de epidemie. Deze wet vormt de wettelijke basis
voor sluiting en noodopvang in de kinderopvang en bevat tevens
maatregelen die de branche dient te nemen i.v.m. de bestrijding
van covid-19 en de naleving daarvan. Om toezicht te kunnen
houden op de naleving van de maatregelen is de huidige
mandatering niet toereikend. Ook biedt de Twm, indien
gemeente en/of GGD signalen krijgt over een situatie in de
kinderopvang waarbij direct ingrijpen nodig is om verspreiding
van het covid-19 virus te voorkomen, de burgemeester de
bevoegdheid om in te grijpen middels een bevel. In de brief van
GGD Hart voor Brabant d.d. 26 januari 2021 wordt verzocht om
de aanwijzing van de DPG naar aanleiding van voorgaande te
regelen met een collegebesluit.

Het bebordingsplan voor het gehele centrum zal worden
aangepast. Uitgangspunten hierbij zijn een eenvoudigere
juridische basis voor de verschillende verkeersregels en dus
minder verkeersborden en het bieden van onbeperkte toegang
voor de fietser tot de promenade behalve tijdens de weekmarkt.
De Markt wordt tijdens de openingstijden van de winkels en de
horeca voor alle verkeer afgesloten. Om tot een gedragen
bereikbaarheidsplan te komen is een uitgebreid participatieproces
doorlopen. Er zijn verschillende (individuele) gesprekken geweest
met de ondernemers en winkeliers in de Stationsstraat en op de
Markt. Ook is er gesproken met de bewonersvereniging van het
St. Jansplein. Op basis van deze gesprekken is een conceptbereikbaarheidsplan gemaakt. Dit plan heeft enkele weken ter
inzage gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop
zijn verschillende inspraakreacties op binnengekomen en een

Besluit
Hart voor Brabant aan te wijzen als toezichthouder zoals
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit
omvat tevens het toezicht op de naleving van de bij of
krachtens hoofdstuk Va (Tijdelijke bepalingen bestrijding
epidemie covid-19) van de Wet publieke gezondheid
gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r,
vijfde lid, van die wet;
- de DPG toe te staan om in zijn plaats één of meerdere
medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid
van de DPG op te treden als toezichthouder in het kader
van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid,
voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de
bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in
de kinderopvang;
- de burgemeester te verzoeken de DPG van de GGD Hart
voor Brabant het mandaat te verlenen om de bevelen te
geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging
of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien hierdoor
een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van
het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander binnen de
kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid en;
- de DPG toe te staan om in zijn plaats één of meerdere
medewerkers ondermandaat te geven, om in zijn plaats
bevelen te geven.
de ingekomen inspraakreacties middels de consultatienota
bijlage 1 vast te stellen;
- het definitief bereikbaarheidsplan bijlage 2 vast te stellen;
- raadsinformatiebrief bijlage 3 aanbieden aan de griffie
met verzoek deze op het RIS te zetten;
- te nemen verkeersbesluit inwerking zetten.

Nr.

Onderwerp

B51.RNO

Raadsvoorstel
kredietvotering
herinrichting Den
Bolder (2)

B52.RNO

Programma
Jongerenambassadeurs Waalwijk
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motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van November
ingediend. De inspraakreacties zijn behandeld in de
consultatienota.
Bij de begrotingsbehandeling voor 2021 e.v. jaren heeft de raad
ingestemd met de verbouwing van Den Bolder in Waspik. De
verbouwing gaat (naar verwachting) Euro 498,512 kosten. Ter
dekking van deze investering heeft de raad in de begroting vanaf
2022 jaarlijks een bedrag van Euro 21.000 opgenomen.
Den Bolder is een goed functionerend WIJ-Dienstencentrum
(evaluatie Dimensus 2019). Maar er moet ook geconstateerd
worden dat met name de ontmoetings- en laagdrempelige
inloopfunctie van Den Bolder verbetering verdient in vooral de
gebouwelijke structuur aan de binnenzijde en daarnaast de
aankleding/interieur. Genoemd tekort op aantrekkelijkheid van
de inloop-/ontmoetingsfunctie komt ook duidelijk terug in de
door Dimensus uitgevoerde gemeentelijke evaluatie van de WIJdienstencentra. Daarnaast wordt geconstateerd dat het gebouw
nauwelijks faciliteiten biedt voor WIJ-dienstenwerkers. Een
teruglopende bezettingsgraad ondersteunt bovenstaande
constateringen.
Met deze verbouwing willen we daarom het volgende bereiken:
1. optimaliseren van de inloop-/ontmoetingsfunctie 2. een
daarmee samenhangende integratie van de bibliotheek 3. het
creëren van flexplekken voor de WIJ-dienstenwerkers.
In 2019 diende de gemeenteraad een motie in waarin is verzocht
om een kinder/jeugdraad samen te stellen in Waalwijk. Om
invulling te geven aan deze toezegging is er een (stage)
onderzoek gedaan naar jongerenparticipatie in Waalwijk.
Op basis van de onderzoeksresultaten is er gekozen om een
programma Jongerenambassadeurs te starten waarin een groep
jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar gevraagd en
ongevraagd advies kunnen geven aan onze gemeentelijke
organisatie.
Naar aanleiding van de discussie in uw College wordt er extra
aandacht gegeven aan een uitbreiding van de groep
jongerenambassadeurs, de deelname van jongens daaraan en
het borgen van continuïteit van deze vorm van
jongerenparticipatie.

Besluit

in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze toe te sturen aan de leden
van de raad van Waalwijk.

Nr.
B53.RNO

B54.RNO

Onderwerp
Informatiepunt
Digitale Overheid

Inzake Lokaal
bestuur in Waalwijk
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De overheid digitaliseert. Veel mensen vinden het moeilijk om
hiermee om te gaan. Op basis van een landelijk initiatief komt er
in alle bibliotheekvestigingen een Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) Het IDO is een laagdrempelig punt waar
inwoners terecht kunnen met vragen over de Digitale Overheid.
De Bibliotheek Midden Brabant heeft een breed aanbod aan
computervaardigheidscursussen. Er wordt daarom niet alleen
ondersteund of doorverwezen. Inwoners die niet of onvoldoende
digitaal vaardig zijn krijgen een aanbod.
De Bibliotheek Midden Brabant is gestart om in alle vestigingen
van haar werkgebied een IDO in te richten. Naar verwachting
komt er in najaar van 2021 in Waalwijk een IDO
Bijgaand de beantwoording van de artikel 47 vragen van de SGP
fractie over Lokaal bestuur in Waalwijk (nummer 67946).

Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen van de
Bibliotheek Midden Brabant over het inrichten van
de Informatiepunten Digitale Overheid in het
werkgebied.
De raad de informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.

In te stemmen met beantwoording.

