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Samenvatting / toelichting
P. Hermens voormalig teammanager Team Vergunningverlening
& Belastingen (TVVB) is aangewezen als heffingsambtenaar. S.
van der Wagen is aangewezen als plaatsvervangend
heffingsambtenaar.
In verband met het vertrek van P. Hermens als teammanager
TVVB moet een nieuw aanwijzingsbesluit worden genomen. Dit
om formeel een beroep te kunnen doen op een
heffingsambtenaar.
Voorgesteld wordt om de heffingsambtenaar aan te wijzen op
functie van teammanager Team Vergunningverlening &
Belastingen. Hiermee wordt voorkomen dat bij een personele
verschuiving van de teammanager er een nieuw
aanwijzingsbesluit genomen moet worden en wordt ook niet het
risico gelopen dat dit niet (tijdig) gebeurt. De plaatsvervangend
heffingsambtenaar wordt wel op naam aangewezen aangezien
degene die wordt aangewezen beschikt over een generieke
functie en het niet de bedoeling is dat alle juridisch adviseurs
plaatsvervangend heffingsambtenaren worden.
Dit onder intrekking van het aanwijzingsbesluit
heffingsambtenaar en plaatsvervangend heffingsambtenaar van
10 september 2019 zoals gepubliceerd is in het gemeenteblad
onder nummer 225951.
Deze bestuursperiode werken we aan maatschappelijke
activering, hiermee willen we bij één van de besten horen. We
kennen een grote groep langdurig bijstandsgerechtigden die
thuiszitten, niet meedoen en nauwelijks sociale contacten
hebben. Het gros van hen doet met ons mee en zet stappen om
geactiveerd te worden. Een aantal van hen (20-25 deelnemers)
willen niet deelnemen en zijn zogenaamde 'minder
gemotiveerden'. Zij reageren niet op de uitnodigingen, gaan het
gesprek niet met ons aan en leveren veel weerstand. We willen
ook graag dat zij meedoen en minstens het gesprek met ons aan
gaan. Met maatschappelijke activering hanteren we daarom een
norm: iedereen die mee kan doen, doet mee! We zien dat door
de Coronamaatregelen het nog lastiger is geworden de minder
gemotiveerden te bereiken. Langzamerhand gaat de samenleving
van het slot en zien we ruimte om ook met de minder
gemotiveerden aan de slag te gaan. We hebben daarom een
uitvraag gedaan en willen een nieuw experiment starten met

Besluit
overeenkomstig het bijgevoegde conceptbesluit, de
teammanager Team Vergunningverlening & Belastingen
aan te wijzen als heffingsambtenaar en S. van der Wagen
(juridisch adviseur) aan te wijzen als plaatsvervangend
heffingsambtenaar en daarbij het aanwijzingsbesluit
heffingsambtenaar en plaatsvervangend heffingsambtenaar
van 10 september 2019 zoals gepubliceerd is in het
gemeenteblad onder nummer 225951 in te trekken.

1. In te stemmen met het experiment van Soza United
voor de periode 14 juni 2021 tot en met 14 januari 2022.
De kosten hiervan bedragen €29.050,00 (exclusief BTW).
2. De kosten van €29.050,00 ten lasten brengen van
6613055 Maatschappelijke activering
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Wijzigingsbesluit
Subsidieregeling
coronacrisis Waalwijk
2021
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Soza United. In dit voorstel werken we dit verder uit en vragen
wij uw akkoord.
Initiatiefnemers hebben met de huidige eigenaren van de
gronden gelegen aan de Schotse Hooglanderstraat ong. tussen
14 en 24 te Waspik overeenkomsten gesloten op basis waarvan
zij toekomstig eigenaar worden van deze gronden.
Initiatiefnemer is van plan om op deze locatie één woning te
realiseren die zij zelf gaan bewonen. Onderdeel van het plan is
dat met de gemeente een grondruil plaatsvindt ter verbetering
van de ter plaatse liggende ecologische verbindingsstructuur.
Momenteel is de subsidieregeling coronacrisis Waalwijk geldig
voor subsidiëring van maatschappelijke organisaties voor de
eerste helft van 2021. Gezien duidelijk is dat de financiële impact
na juni 2021 nog niet voorbij is voor de maatschappelijke
organisaties, wordt voorgesteld de subsidieregeling, middels een
wijzigingsbesluit, uit te breiden naar geheel 2021. Er is
momenteel nog € 441.000 beschikbaar (onder voorbehoud dat
het collegevoorstel coronasubsidies conform besloten wordt).
Gezien het belang om de continuïteit van ons maatschappelijk
middenveld te borgen zullen deze restantmiddelen worden
ingezet om voor geheel 2021 subsidiëring mogelijk te maken.
Het wijzigingsbesluit betreft enkel wijzigingen in de termijn
waarop aanspraak gemaakt kan worden op de subsidieregeling
en de termijn waarin aanvragen gedaan kunnen worden. Het
subsidieplafond blijft ongewijzigd.
In de bijlage is de beoordeling terug te vinden met betrekking tot
de subsidieaanvragen coronacrisis Waalwijk 2021 inclusief een
voorstel t.b.v. het te beschikken bedrag.

Beantwoording van RvO art. 47 vragen lijst IJpelaar inzake
gebruik minder validenparkeerplaats Julianastraat.

Besluit

Het voorontwerp bestemmingsplan "Schotse
Hooglandersstraat ong" vrij te geven voor inspraak;
Het voorontwerp bestemmingsplan "Schotse
Hooglandersstraat ong" vrij te geven voor het wettelijk
vooroverleg;

- Akkoord te gaan met het wijzigingsbesluit
Subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2021
- Het wijzigingsbesluit subsidieregeling coronacrisis
Waalwijk 2021 te publiceren

- Het GMHK een subsidie van € 750 toe te kennen
- Stichting Buurtwerk Vrijhoeve een subsidie van € 2.307
toe te kennen
- St. Zidewinde een exploitatiesubsidie van € 28.000 toe te
kennen met de mogelijkheid om, indien het
exploitatieresultaat over 2021 aantoont dat de subsidie niet
volledig nodig is geweest, (een deel van) de subsidie terug
te vorderen
in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Lijst
IJpelaar inzake gebruik minder validenparkeerplaats
Julianastraat.
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Besluit

Op grond van artikel 25, lid 1, van de Leerplichtwet 1969, brengt
het college jaarlijks verslag uit aan de raad over het gevoerde
leerplichtwetbeleid.
Het jaarverslag bevat de resultaten van de activiteiten van de
leerplichtambtenaren in het verslagjaar en bevat informatie over
een aantal gerelateerde onderwerpen en de belangrijkste
ontwikkelingen.
Het jaarverslag wordt met een raadsinformatiebrief ter
kennisgeving aan de raad aangeboden.
TONK verruiming
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) is een
corona steunmaatregel. Het is gebaseerd op de bijzondere
bijstand en wordt door gemeente uitgevoerd. Voor de
Langstraatgemeenten verzorgt de GR Baanbrekers de uitvoering.
Het aantal aanvragen TONK valt tegen, dat is landelijk het geval.
Ook in gemeenten met hogere bedragen, valt de vraag lager uit.
Het aantal aanvragers lijkt dus niet samen te hangen met de
maximale hoogte van de uitkering die gemeenten bieden.
Daarmee is het onwaarschijnlijk dat verhoging van het bedrag tot
meer aanvragen leidt.
De gemeente Tilburg heeft de regeling inmiddels verruimd.
Het budget dat door het rijk beschikbaar is gesteld voor de
uitvoering van de TONK is EUR. 168.063. Dit lijkt ruim voldoende
om, zonder invloed op gemeentelijke budgetten, het maximum
bedrag van de TONK los te laten.
Beantwoording
Bij brief van 6 mei 2021 hebben de raadsfracties Lijst De Jongste
vragen art. 47
en PvdA de aandacht van uw college gevraagd voor de wijze van
fracties Lijst De
communiceren bij terinzageleggingen. Naar aanleiding van een in
Jongste en PvdA
de Grotestraat geplaatste laadpaal hebben zij u hier op grond
inzake Communicatie van artikel 47 van het Reglement van orde een aantal vragen
plaatsen laadpalen
over gesteld. Na steeds de vraag te hebben herhaald volgt
daarna uw concept-reactie.
Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met collega's van
CSTR en THRM.
Voorontwerp
bestemmingsplan
"Waalwijk-Mr van

het jaarverslag leerplicht 2019-2020 met een
raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad aan te
bieden.

•
•
•

Met terugwerkende kracht (01-01-2021) het
maximum bedrag van € 400,-- per maand los te
laten
De hardheidsclausule explicieter maken
Via een Raadsinformatiebrief de gemeenteraad
hierover informeren

1. in te stemmen met de inhoud en verzending van
bijgevoegde concept-reactie;
2. de concept-reactie door tussenkomst van de griffie in
handen stellen van de Gemeenteraad.

Door de initiatiefnemer is een plan ingediend voor de bouw van
Het voorontwerp bestemmingsplan "Waalwijk-Mr van
drie appartementsgebouwen met in totaal 28 appartementen met Coothstraat 6" vrij te geven voor inspraak;
parkeren in de kelder op een perceel achter de Mr van
Het voorontwerp bestemmingsplan "Waalwijk-Mr van

Nr.

Onderwerp
Coothstraat 6"

B55.RNO

Art. 47 vragen RvO
ChristenUnie inzake
Akkerlaan 20
Raadsinformatiebrief
Algemene
ledenvergadering
VNG 16 juni 2021
GOL uitvoering

B56.RNO
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Coothstraat 6 te Waalwijk. Het voorliggende voorontwerp
bestemmingsplan voorziet in deze planologische wijziging. Door
de initiatiefnemer is een omgevingsdialoog gevoerd met
omwonenden. Overeenkomstig de geldende regelgeving dient het
voorontwerp vrij gegeven te worden voor inspraak en het
wettelijk vooroverleg.
Beantwoording vragen ex art 47 Reglement van Orde conform
nota van antwoord.
Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd
over de ALV van de VNG van 16 juni, die wederom digitaal zal
plaatsvinden. De raad ontvangt hiermee de agenda van de ALV
en stemintentie van het college.
In eerdere berichtgeving aan uw Raad hebben wij melding
gemaakt van de ontstane vertraging bij de Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat (GOL) door de uitgestelde zitting bij de
Raad van State. De zitting heeft inmiddels in januari 2021
plaatsgevonden en nu is het wachten op de uitspraak. Afgelopen
maanden is samen met de risicodragende partners bekeken wat
de gevolgen hiervan zijn en zijn scenario’s uitgewerkt. Tevens is
het projectbudget op basis van de afspraken met de aannemer
en een actualisatie van de risico’s herijkt. Geconcludeerd wordt
dat het huidige projectbudget ontoereikend zal zijn voor de
uitvoering. Het tekort op het totale projectbudget wordt
ingeschat op een bedrag van € 10,5 mln. Dit betekent voor de
gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 mln (aandeel
29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde
krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende
bijdrage te verhogen. In de bijgestelde meerjarenbegroting 2022
t/m 2025 voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering
van 15 juli aan de orde is, is reeds rekening gehouden met een
extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van
2024.
Dit geconstateerde tekort is gebaseerd op start uitvoering
oktober 2021. Mocht er uiterlijk 23 juni aanstaande geen
uitspraak zijn van de Raad van State waarin de ingediende
beroepen ongegrond worden verklaard dan is start uitvoering
oktober 2021 niet meer realistisch. In dit geval zal het project
verder vertragen en dit heeft verdere financiële gevolgen. Hier

Besluit
Coothstraat 6" vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg;
De raad te informeren door middel van toezending van
bijgevoegde raadsinformatiebrief

in te stemmen met de beantwoording conform de nota van
antwoord.
in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

1. De raad een aanvullend kredietbedrag beschikbaar te
laten stellen van € 3,1 mln. Met de hiermee
samenhangende jaarlijkse kapitaallasten is reeds rekening
gehouden in de bijgestelde meerjarenbegroting voor de
Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan
de orde is;
2. Bijgaande begrotingswijziging 2021/19 vast te stellen.
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Besluit
wordt de Raad dan nader over geïnformeerd c.q. worden
daarvoor nadere voorstellen aan de raad gedaan.

Nr.

Onderwerp

B58.RNO

Beantwoording art 47 Beantwoording artikel 47 vragen ChristenUnie over
vragen CU over
Verstedelijkingsakkoord SRBT.
Verstedelijkingsakkoord

1. beantwoording vast te stellen en door te sturen naar de
griffie.

