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Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op
23 maart 2021 de ontwerpOmgevingsverordening vastgesteld. Deze ligt vanaf 9 april 2021
gedurende zes weken ter inzage met de
mogelijkheid daarop te reageren. Samenvattend pleiten wij er
voor om de bestaande verhoudingen
tussen de gemeentelijke en provinciale overheid in stand te
houden en de publiekrechtelijke
bevoegdheden van de provincie niet uit te breiden.

Het Kunstencentrum heeft in 2020 € 26.689 ontvangen als
coronasubsidie. Het exploitatieresultaat van het Kunstencentrum
over 2020 (exclusief deze subsidie) is echter € 258. Ook heeft
het kunstencentrum haar weerstandsvermogen kunnen verhogen
naar € 20.000. Dat betekent dat subsidie voor 2020 niet nodig is
geweest.
Het Kunstencentrum heeft zelf voorgesteld in haar brief aan het
College om de subsidie van 2020 in te zetten voor 2021. Om
administratieve redenen en regelgeving is dit niet mogelijk
(exploitatiesubsidies moeten het jaar na verstrekking van de
subsidie worden verantwoord en vastgesteld). Met die reden
wordt voorgesteld de verstrekte subsidie over 2020 ad € 26.689
terug te vorderen en voor 2021 de nieuwe aanvraag in
behandeling te nemen. De aanvraag en beoordeling worden
voorgelegd in het Collegevoorstel 'coronasubsidies 2021'.
Voorgenomen
Bij de begrotingsvaststelling 2021 e.v. is besloten door de raad
bezuiniging subsidie
om te bezuinigen op de subsidie aan SCC Den Bolder. In 2022
SCC Den Bolder 2022 wordt er € 25.000 bezuinigd, vanaf 2023 is dat € 50.000
e.v.
structureel. De subsidie aan Den Bolder bedraagt in 2021 €
250.000.
Het voorgenomen besluit tot bezuinigen is in januari bekend
gemaakt aan SCC Den Bolder. Daarop heeft het bestuur van SCC
Den Bolder bezwaar aangetekend. De adviescommissie
bezwaarschriften heeft dit bezwaar behandeld. De commissie
adviseert het college het bezwaar ongegrond te verklaren en het
voorgenomen besluit in stand te laten.
SCC Den Bolder kan via bijgevoegde brief hiervan op de hoogte
gesteld worden.

Besluit
- in te stemmen met het uit laten gaan van bijgevoegde
zienswijzereactie op de ontwerpomgevingsverordening.
- in te stemmen met de regionale reactie over specifiek de
regels met betrekking tot
bodemenergiesystemen.
- de voorzitter van het portefeuillehouder overleg Milieu en
Afval van de Regio Hart van Brabant te
mandateren om de regionale reactie over de regels met
betrekking tot bodemenergiesystemen te
tekenen en toe te sturen aan Provincie Noord-Brabant.
- Akkoord te gaan met de vaststelling van de
coronasubsidie 2020 voor het Kunstencentrum op € 0 en
met die reden een bedrag van € 26.689 terug te vorderen.

•
•
•
•

het advies van de commissie Bezwaarschriften over
te nemen;
het bezwaar ongegrond te verklaren;
het bestreden besluit in stand te laten;
een en ander mee te delen aan SCC Den Bolder
door middel van de bijgevoegde brief.
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Er is een verzoek ontvangen inzake het vernoemen van Martinus
Veltman (zie bijlage). Martinus Veltman geboren te Waalwijk in
1931 is onlangs op 89 jarige leeftijd overleden. Onmiddellijk
werd er via de pers een actie opgezet om een straat naar hem te
vernoemen. Dit is echter in 2017 al gebeurd bij hoge
uitzondering. Er werd een straat aangelegd met daaraan
gevestigd een arbeidsmigranten hotel. Het verzoek is nu om deze
geboren en getogen Waalwijkse Nobelprijswinnaar een meer
passende en in het oog springende vernoeming te geven.
In het park dat achter het oude stadhuis wordt gecreëerd
ontstaat een doorsteek vanuit de Grotestraat naar de winterdijk
en later zal dit een directe aansluiting krijgen naar het
parkeerterrein. Deze doorsteek zou Martinus Veltmanpassage
genoemd kunnen worden.
Het park dat op bijgaande kaart staat aangegeven en mogelijk
nog iets andere contouren krijgt kan de naam Stadstuin worden
gegeven.
In samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant en de
gemeenten die hierbij zijn aangesloten (Goirle, Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk) is een nieuw
samenwerkingsconvenant uitgewerkt voor 2021-2024.
Het convenant is bedoeld om maximaal gebruik te maken van de
synergievoordelen met daarbij per gemeente de gestelde doelen
te realiseren. De bouwstenen (hoofdactiviteiten) zijn voor elke
gemeente gelijk, de invulling van de bouwstenen worden per
gemeente afgestemd. In 2021 zullen de bouwstenen ingevuld
worden zodat de afspraken vastgelegd kunnen worden in het
prestatiecontract vanaf 2022. Het prestatiecontract zal vanaf
2022 opgesteld worden met de volgende bouwstenen:
- Informatiefunctie: De Bibliotheek wijst de weg in de
informatiesamenleving - Educatie: De Bibliotheek adviseert en
doceert in leesplezier en digitale geletterdheid - Collectie: De
Bibliotheek deelt een rijke en dynamische verzameling aan
kennis en verhalen - Publieke plek: De Bibliotheek is de
huiskamer van stad, wijk of dorp - Programmering: De
Bibliotheek organiseert de uitwisseling en creatie van kennis en
verhalen ter versterking van de gemeenschap
Het indexeringspercentage dat in het convenant is opgenomen
(4,24% voor 2021) is de wens van de bibliotheek. Met het

Besluit
het deel zoals aangegeven op onderstaande kaart te
Waalwijk de naam: Stadstuin te geven, de in rood
weergegeven doorsteek de naam Martinus Veltmanpassage
te geven.

- Akkoord te gaan met het convenant "optimale
samenwerking in de regio" en wethouder van den Hoven te
mandateren voor het ondertekenen van dit convenant
namens gemeente Waalwijk.
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tekenen van het convenant gaan we niet de verplichting aan om
dat percentage ook te hanteren. In goed overleg met de
bibliotheek heeft de gemeente Waalwijk aangegeven dat wij,
volgens onze eigen nota van uitgangspunten, subsidiëren met
een indexeringspercentage van 1,85% (onder voorbehoud van de
jaarlijkse vaststelling van de begroting door de Raad, waarbij de
Raad ook daadwerkelijk de middelen beschikbaar stelt voor
subsidiëring van de bibliotheek). Met het indexeringspercentage
van 1,85% blijft de subsidie voldoende in stand om jaarlijks de
netwerkbijdrage te betalen en daarnaast ook invulling te geven
aan de diverse bouwstenen.
Het convenant schrijft, met betrekking tot de jaarlijkse
indexering, voor: "Iedere gemeente indexeert het totale
subsidiebedrag (bestaande uit bedragen voor Netwerk en voor de
lokale keuze voor de Bouwstenen) conform het door haar
gehanteerde gemeentelijke beleid van indexering. Voor een
gemeente die op basis van haar gemeentelijke beleid de
netwerkbijdrage meer of minder indexeert dan de indexering als
bedoeld in 3.3, betekent dit dat er meer of minder subsidie over
is voor de lokale keuze voor de Bouwstenen." Samen met de
bibliotheek hebben wij vastgesteld dat, ook met de door ons
gehanteerde indexering van 1,85%, er voldoende middelen
resteren om invulling aan de bouwstenen te geven.
In de bijlage is het samenwerkingsconvenant terug te vinden.
Hangende een beroepsprocedure wegens niet tijdig beslissen bij
de rechtbank, is de eiser van mening dat uw college nog een
besluit moet nemen over de hoogte van een dwangsom. Omdat
in het verweer in de beroepsprocedure al namens uw college is
betoogd dat geen dwangsom is verschuldigd, is een half jaar
geleden al gevraagd de rechtbank over deze kwestie te laten
oordelen. Eiser staat er echter op dat uw college een besluit
neemt en heeft u op dat punt in gebreke gesteld. Geadviseerd
wordt alsnog dat besluit te nemen, met de argumenten die ook in
verweer bij de rechtbank zijn aangevoerd.
In de bijlage is de beoordeling terug te vinden met betrekking tot
de subsidieaanvragen coronacrisis Waalwijk 2021. De regeling
voorziet in een subsidie voor de geleden schade voor de eerste
helft van 2021 minus eventuele risicoreserves, mits er wordt
voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Besluit

op grond van artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht te
bepalen dat geen dwangsom is verschuldigd aan eiser, en
om dat mee te delen aan hem en in afschrift aan de
rechtbank.

- Vooralsnog geen subsidie toe te kennen aan St. Poncho
voor de eerste helft van 2021 op grond van de
subsidieregeling coronacrisis 2021, portefeuillehouder
informeert college m.b.t. systematiek giften in relatie tot
coronacompensatie.
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De verschillende buurthuizen zijn reeds in gesprek geweest
waarbij gemeente tezamen met de organisatie het mogelijk aan
te vragen bedrag heeft vastgesteld. Momenteel is er nog een
aanvraag hiervan niet in behandeling (Zidewinde), zij hebben
een bedrag van € 28.000 aangevraagd, er ontbreken echter een
aantal documenten bij de aanvraag waardoor er formeel geen
beoordeling plaats kan vinden.
Het Kunstencentrum Waalwijk heeft een subsidie van ruim €
100.000 aangevraagd. Dit is echter gebaseerd op een volledig
jaar met beperkingen door corona. Gezien de regeling voorziet in
financiële compensatie voor het eerste half jaar van 2021, er nog
een reserve is van € 20.000 én de verwachting is dat de grootste
problemen pas in het 2e half jaar ontstaan, wordt voorgesteld
om ruim € 90.000 van de aanvraag af te wijzen. Er is reeds met
het kunstencentrum besproken dat het College wordt voorgesteld
'slechts' 8.879 toe te kennen, waarbij het Kunstencentrum op de
hoogte is gesteld van de mogelijke verlenging van de
subsidieregeling coronacrisis 2021 voor de tweede helft van het
jaar. Met het Kunstencentrum is afgesproken dat de gemeente
haar op de hoogte stelt wanneer de regeling verlengd wordt
zodat zij een nieuwe aanvraag kan doen op het moment dat dit
nodig blijkt.
Het eerste beeld is dat er beduidend meer aanvragen worden
gedaan met betrekking tot de corona subsidieregeling. Waar over
geheel 2020 een bedrag beschikt is van € 100.027,86, wordt nu,
slechts 3 weken na het ingaan van de subsidieregeling, een
voorstel gedaan tot het beschikken van € 34.479 + het verzoek
van Zidewinde ad € 28.000 = totaal € 62.479 als financiële
compensatie voor het eerste half jaar van 2021.
Op 3 juni 2021 is een raadsopinie-bijeenkomst gepland om de
raad in de gelegenheid te stellen een opinie te vormen over te
maken keuzes vanwege de invoering van de Omgevingswet. We
gaan dan opinie vragen over een aantal omgevingsbevoegdheden
en de legesverordening. Ter voorbereiding hebben we voor de
raad een document Info raadskeuzes Omgevingswet gemaakt
met context, opties, effecten, overwegingen en een voorlopige
voorkeur van het college. Ook geven we in het document
informatie over een aantal onderwerpen voor raadskeuzes
waarvoor nu geen opinie nodig is maar waar wel (beleidsarme)

Besluit
- Een subsidie van € 9.100 toe te kennen aan Parkpaviljoen
voor de eerste helft van 2021 op grond van de
subsidieregeling coronacrisis 2021
- Een subsidie van € 8.879 toe te kennen aan
Kunstencentrum Waalwijk voor de eerste helft van 2021 op
grond van de subsidieregeling coronacrisis 2021
- Een subsidie van € 9.500 toe te kennen aan de
Kansenfabriek voor de eerste helft van 2021 op grond van
de subsidieregeling coronacrisis 2021

Instemmen met het document 'Info raadskeuzes
Omgevingswet' en naar de raad sturen ter voorbereiding op
de raadsopinie bijeenkomst op 3 juni 2020.
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keuzes voor nodig zijn.
Het coronavirus houdt Nederland al vanaf vorig jaar maart in zijn
greep. De maatschappelijke impact is groot. In de bijlage leest u
over de gevolgen van corona binnen de gemeente Waalwijk met
betrekking tot Wmo, Participatiewet en Jeugdwet (de 3
Decentralisaties). Aan bod komen diverse thema’s waaronder
mentale gezondheid, wijkactiviteiten, huiselijk geweld,
maatschappelijke activering, dagbesteding en financiële
regelingen.
Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen en de raad te
informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
De BOA's treffen regelmatig bouwcontainers die voor langere tijd
aan of op de weg staan en hinderlijk zijn voor het normale
gebruik van de weg. De huidige beleidsregels ('beleidsregels
plaatsen (bouw)containers e.d. in de openbare ruimte') zijn
civielrechtelijk van aard en geven onvoldoende mogelijkheid tot
handhavend optreden bij excessen. Artikel 2:10 lid 2 van de APV
biedt de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor (onder
andere) het plaatsen van bouwcontainers op en aan de weg.
Deze nadere regels liggen in dit collegevoorstel voor onder
intrekking van de oude beleidsregels. De raad wordt middels een
raadinformatiebrief geïnformeerd over het vaststellen van deze
nadere regels. De inwoners worden geattendeerd op de
beleidsregels door extra communicatie hierover.
Burgemeester en wethouders stemmen in met
conceptbeantwoording art. 47 RvO-vragen SGP-fractie
"bouwplannen Sint-Clemenskerk".
Op 3 augustus 2020 heeft de eigenaar van Grotestraat 269-271
een verzoek tot transformatie ingediend. Op 20 november 2020
is hier - na advisering van de disciplines - richting initiatiefnemer
aangegeven dat er een positieve grondhouding is ten aanzien
van de ontwikkeling, maar dat wonen op de begane grond niet is
toegestaan. Dit is namelijk strijdig met zowel het
bestemmingsplan als de centrumvisie Waalwijk uit 2017 c.q. het
addendum uit 2020. Het pand ligt op de grens tussen het gebied
dat is aangeduid als 'kernwinkelgebied' en 'gemengd gebied'.

Besluit
Kennis te nemen van de gevolgen van corona binnen de
gemeente Waalwijk met betrekking tot Wmo,
Participatiewet en Jeugdwet (de 3 Decentralisaties).
De raad hierover te informeren middels bijgaande
raadsinformatiebrief

- de beleidsregels 'bouwcontainers: nadere beleidsregels
betreffende artikel 2:10 lid 2 APV' vast te stellen onder
intrekking van de beleidsregels 'bouwcontainers e.d. in de
openbare ruimte'.
- de beleidsregels 'bouwcontainers: nadere beleidsregels
betreffende artikel 2:10 lid 2 APV' te publiceren.
- in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
deze door de griffie naar de raad te laten verzenden.

In te stemmen met bijgevoegde (concept)brief, met dien
verstanden dat antwoord 4 moet worden aangevuld met:
met betrekking tot de anterieure overeenkomst en
antwoord 21 wijzigen in: Bij ons zijn deze signalen niet
bekend.
•
In te stemmen met het in afwijking van de
Centrumvisie Waalwijk c.q. het addendum op deze
visie toestaan van wonen op de begane grond op
locatie Grotestraat 269-271
•
De gemeenteraad te informeren door middel van
de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.
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Besluit
Bovendien is aangegeven dat enkele stedenbouwkundige
aanpassingen in het ontwerp noodzakelijk zijn. Het totale oordeel
is toegevoegd als bijlage 1 'Eindoordeel conceptaanvraag
Grotestraat 269-271'.
Op 17 februari 2021 heeft de aanvrager een onderbouwd verzoek
gedaan om in afwijking van het beleid toch wonen op de begane
grond te mogen realiseren. Er wordt aangevoerd dat dit gebied
niet langer commercieel aantrekkelijk is voor retail en dat het
realiseren van commerciële ruimte gelijk is aan bouwen voor
leegstand is (zie bijlage 2 'Memo economisch perspectief
Grotestraat 26-271').
Op het verzoek is een effectanalyse gevraagd van DTNP als
steller van de centrumvisie. DTNP concludeert dat, o.a. doordat
de Hooisteeg minder een entreefunctie vervult na aankoop
Grotestraat 239, het nastreven van een aaneengesloten
winkelfront op deze locatie niet langer essentieel is. Verder stelt
DTNP dat voor de locatie - aan de rand van het compacte rondje
en zonder eigen bronpunt - een gemengd profiel met ook wonen
op de begane grond een meer toekomstbestendig perspectief
biedt. De keuze om commerciële ruimte te transformeren draagt
verder bij aan de nodige investeringszekerheid die nodig is voor
de grote kwaliteitsslag in het compacte rondje; er komt nog
meer focus op het rondje (zie voor volledige analyse bijlage 3
'Effectenanalyse transformatie Grotestraat 269-271').
Op basis van de onderbouwing van de initiatiefnemer en de
effectanalyse wordt door de verschillende disciplines
geconcludeerd dat het ruimtelijk gezien acceptabel is om op de
locatie wonen op de begane grond toe te staan. Het ontwerp is
inmiddels ook dusdanig aangepast dat dit stedenbouwkundig op
hoofdlijnen akkoord is (zie ontwerp in bijlage 4 'ontwerp
Grotestraat 269-271'). Daarom wordt het college geadviseerd om
in afwijking van de centrumvisie in te stemmen met het
transformeren van de locatie, waarbij wonen op de begane grond
als functie is toegestaan.
Er ligt een initiatiefvoorstel van Lokaal Belang, VVD, CDA, D66,
In te stemmen bijgevoegde brief aan de raad.
Lijst De Jongste, SGP en PvdA voor met betrekking tot de
aanwijzing van het Labbegat als bebouwde kom en het
vastleggen van de afstanden tot de bebouwing op een kaart en
die toe te voegen aan de reeds vastgestelde en gepubliceerde
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kadernota grootschalige opwek.
Wij staan sympathiek tegenover het idee om de woningen in
Labbegat dezelfde status te geven als de woningen in de overige
woonkernen van de gemeente Waalwijk. Wij raden echter af om
het op de wijze te doen zoals in het initatiefvoorstel is
voorgesteld.
Daar hebben we twee redenen toe.
1. Definitie bebouwde kom
In het amendement op de kadernota GODE is bepaald dat voor
de minimale afstand tussen woning en een windmolen moet
worden “uitgegaan (…) van de definitie bebouwde kom zoals
aangegeven in de interim omgevingsverordening van de
provincie Noord-Brabant”. De Interim omgevingsverordening
kent een dergelijke definitie echter niet. Daarnaast heeft het
zonder meer aanwijzen van het Labbegat als bebouwde kom
mogelijk gevolgen op grond van andere wetgeving, zoals de
Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming.
2. Opnemen kaart in de kadernota
Het zoekgebied voor windmolens en de minimale afstanden die
moeten worden gehanteerd tussen windmolens en woningen zijn
duidelijk. De kaart waarin afstanden tot woningen zijn vastgelegd
vormt een momentopname. Het zou ten onrechte de suggestie
kunnen wekken dat sprake is van een onveranderlijke situatie,
terwijl dit niet het geval is. De feitelijke aanwezigheid van
woningen op het moment van planvorming/vergunningverlening
is immers bepalend voor de positie van de windturbines, niet een
(mogelijk achterhaalde) kaart in de kadernota. Geadviseerd
wordt dan ook deze kaart niet in de kadernota op te nemen,
maar wel de uitgangspunten voor de richtafstanden te
verduidelijken ten aanzien van bebouwde kom en stedelijk
gebied, zoals hiervoor aangegeven.
Om verdere onduidelijkheid en discussie te voorkomen alsmede
mogelijk ongewenste neveneffecten van een aanwijzing als
bebouwde kom tegen te gaan, stellen wij voor dat de raad zich in
haar besluitvorming richt op het beschermen van het woon- en
leefklimaat de woningen in het Labbegat door te waarborgen dat
daarvoor dezelfde richtafstanden gelden als voor woningen in
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stedelijk gebied.
Wij adviseren u dan ook te besluiten dat een richtafstand van
750 meter geldt voor woningen binnen het stedelijk gebied zoals
aangewezen op de kaart van de (Interim) Omgevingsverordening
van de provincie Noord-Brabant en 400 meter voor woningen
daarbuiten. Daaraan kan dan worden toegevoegd dat de
woningen in de kern Labbegat, gelegen aan de Winterdijk met
betrekking tot de situering van windmolens zullen worden
beschouwd als behorend tot het stedelijk gebied.
Geadviseerd wordt geen nieuwe versie 5.0 van de kadernota te
publiceren. Dit gaat leiden tot verwarring en heeft in onze ogen
geen meerwaarde.

