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Op 25 mei 2021 heeft uw college de 'Subsidieregeling stimulering
afkoppelen hemelwater van gemengde riolering' vastgesteld.
Deze regeling stimuleert perceeleigenaren om de bestaande
waterafvoer van verharde oppervlakken naar het gemengde riool
af te koppelen en daarvoor in de plaats het water op het eigen
perceel te verwerken. Voor dit afkoppelen wordt eenmalig een
subsidie verstrekt (afhankelijk van het aantal af te koppelen m2)
met een maximum van € 5.000,- per perceel. Het
subsidieplafond is € 250.000,- per jaar. Om de uitvoering van de
subsidieregeling efficiënt te laten plaats vinden, vragen wij u het
afdoeningsmandaat betreffende ontvangen subsidieverzoeken te
verlenen aan de teammanager TORV.
Deze bestuursperiode werken we aan maatschappelijke
activering in Waalwijk, hiermee willen we bij één van de besten
horen. We willen graag dat iedereen in Waalwijk meedoet op het
gebied van maatschappelijke participatie. Het is een bestuurlijke
wens om deze bestuursperiode (2018-2022) met
maatschappelijke activering te experimenteren. In dat kader
zetten we verschillende experimenten op om inwoners te
spreken, in beeld te brengen en maatschappelijk te activeren. Op
dit moment hebben we vier lopende experimenten gericht op
maatschappelijke activering. Om ook dit jaar nog te blijven
experimenteren en het feit dat veel mensen thuis zitten, is er
behoefte aan een nieuw experiment. Dit gebruiken we als input
voor een mogelijk vervolg na 2021. Nadat we de vraag om een
nieuw experiment te starten hebben uitgezet, zijn we in gesprek
gegaan met verschillende partijen. Met één van deze partijen
willen we graag een experiment starten. In dit voorstel werken
we dit verder uit en vragen we uw akkoord.
Woningcorporaties gaan leningen aan, waarmee ze sociale
huurwoningen kunnen bouwen, verduurzamen en onderhouden.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor
borg en gemeenten hebben een achtervangpositie. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten vindt het wenselijk dat het
achtervangrisico dat een gemeente loopt een afspiegeling is van
de waarde van het bezit dat een corporatie in die gemeente
heeft. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de
achtervang. Aan gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met
de nieuwe achtervangovereenkomst.

Besluit
De Teammanager Openbare Ruimte & Vastgoed
afdoeningsmandaat te verlenen voor het beslissen op
aanvragen om subsidie voor het afkoppelen van
hemelwater van de gemengde riolering.

1. In te stemmen met het experiment van 'Jij aan Zet' voor
de duur van netto 4 maanden. De kosten hiervan bedragen
€19.297,00 exclusief BTW;
2. De kosten van €19.297,00 ten lasten brengen van
6613055 maatschappelijke activering.

In te stemmen met het aangaan van een nieuwe
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021.
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De herinrichting van de Burgemeester van Grotenhuisstraat en
Burgemeester D. van de Schuerenstraat is in het IUP 2021-2022
vastgesteld als onderhoudswerk waarbij de riolering zal 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
enkele inspraakreacties op binnengekomen.
De inspraakreacties worden behandeld in de consultatienota
(bijlage 1). Wijzigingen die voortkomen uit de inspraakreacties
zijn verwerkt in het definitief ontwerp (bijlage 2).
Spoedaanvraag
Op 14 juni 2021 ontvingen wij van het schoolbestuur van CBS De
tijdelijke uitbreiding
Brug een spoedaanvraag voor de bekostiging van de tijdelijke
CBS De Brug
uitbreiding van CBS De Brug. Omdat de aanvraag niet compleet
was (de informatie ontbrak waarom de voorziening spoedeisend
was evenals een begroting van de kosten van de aangevraagde
voorziening) is het schoolbestuur bij brief van 16 juni 2021 in de
gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen twee weken aan te
vullen. Bij brief van 1 juli 2021, ontvangen 5 juli 2021, ontvingen
wij de bij de aanvraag ontbrekende gegevens. Op grond van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Waalwijk 2019 (hierna verordening) dient het college binnen 4
weken nadat de aanvraag is ontvangen of de aanvullende
gegevens zijn verstrekt een besluit te nemen op de aanvraag.
Voorgesteld wordt om de spoedaanvraag af te wijzen. Er is geen
sprake van spoedeisendheid als bedoeld in de verordening.
Onderzoek
Onderzocht is of een verplaatsing van de huidige milieustraat (in
verplaatsing
combinatie met een truckparking) naar de locatie van de
milieustraat Waalwijk truckparking aan de Pompweg mogelijk en wenselijk is.
Onderwerp
Vaststellen definitief
ontwerp herinrichting
Burgemeester van
Grotenhuisstraat en
Burgemeester D. van
de Schuerenstraat
project 2104

Besluit
- De ingekomen inspraakreacties middels de
consultatienota, volgens bijlage 1, vast te stellen;
- Het definitief ontwerp , volgens bijlage 2, vast te stellen.

De spoedaanvraag van CBS De Brug om bekostiging van de
tijdelijke uitbreiding van het schoolgebouw af te wijzen en
de beoordeling van de aanvraag mee te nemen in het op te
stellen huisvestingsprogramma 2022.

met inachtneming van de "Notitie Haalbaarheid van
milieustraat en truckparking op locatie", Witteveen en Bos
d.d. 1 juli 2021:
- verder te zoeken naar een mogelijke geschikte locatie
voor de huidige milieustraat,
- onderzoek te doen naar opties om de huidige locatie van
de milieustraat zodanig aan te passen dat aan, met name
de aspecten van verkeersoverlast voor de omgeving en de
actuele eisen die gesteld worden aan een milieustraat,
wordt voldaan,
- de ambtelijke organisatie opdracht te verlenen om een
collegevoorstel aan te bieden over de toekomst van de
huidige milieustraat waarin de vorenstaande
onderzoeksvragen zijn uitgewerkt.
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ContourdeTwern (CdT) heeft een aanvraag ingediend voor een
budgetsubsidie van € 21.100 voor het uitvoeren van
onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in de periode 1-3-2021
t/m 31-12-2021. Het betreft het continueren van het ‘Waalwijkse
model’ dat in de voorliggende (pilot)periode van 1-3-2019 tot 13-2021 met succes is ontwikkeld. Het gaat om inzet van 8 uur
per week sociaal werk ter coördinatie van OCO in 2021. Voor de
bekostiging van formele (professionele) OCO stelt CdT voor om
hiervoor het restantbudget voor formele inhuur uit de
pilotperiode beschikbaar te houden.
Prestatieafspraken:
- Aanspreekpunt voor opdrachtgever, collega sociaal werkers,
netwerkpartners, vrijwilligers, formele OCO aanbieders.
- Casussen intakes en koppeling aan informele of formele OCO.
- Informele OCO procesbegeleiding casus.
- Begeleiding van vrijwilligers die informele OCO uitvoeren
(intervisie, advies en informatie, training).
- Rapportage aan en voortgang bespreken met opdrachtgever.
- Netwerk/relatie met formele en informele OCO bouwen en
onderhouden.
- Aangaan en onderhoud contact en samenwerking verwijzers in
gemeente Waalwijk.
De subsidieaanvraag van St. Poncho is eerder aangehouden door
het College. In de bijlage is een extra onderbouwing te vinden
m.b.t. de subsidieaanvraag. M.b.t. de 'giften' die zijn opgenomen
in de begroting van St. Poncho betreffen dit financiële
verplichtingen die zijn aangegaan. Enkel de financiële
verplichtingen die onontkoombaar waren zijn hierin opgenomen.
Daarnaast heeft Buurtcentrum Sprang Driessen een aanvraag
ingediend. In de bijlage is het voorstel terug te vinden met
betrekking tot de afhandeling van deze aanvraag.
Goede informatie is cruciaal om succesvol te kunnen participeren
en integreren. Voor arbeidsmigranten is informatie over het
wonen en leven in Nederland en specifiek in de gemeente
Waalwijk vaak niet makkelijk te vinden. Ook is het voor hen niet
altijd in te schatten of informatie ook betrouwbaar en correct is.
We willen de informatievoorziening verbeteren door gedurende 2
jaar deel te nemen aan een pilot met een informatieve app
gericht op arbeidsmigranten..

Besluit
ContourdeTwern een budgetsubsidie van € 21.100 toe te
kennen voor de invulling van onafhankelijke
cliëntondersteuning in de periode 1-3-2021 t/m 31-122021.

1. Vooralsnog wordt subsidieverzoek van ST. Poncho
aangehouden, het college wil geïnformeerd worden
of de financiële verplichtingen van St. Poncho
m.b.t. de giften door de potentiële ontvangers
juridisch afdwingbaar zijn.
2. Subsidie Buurtcentrum Sprang Driessen is conform
advies.
- In te stemmen met het aangaan van een pilot voor een
periode van 2 jaar met de app die (door)ontwikkeld wordt
door BookThat Flex, onder voorwaarde dat de nog op te
stellen offerte de volgende uitgangspunten bevat:
* De looptijd van de pilot start op het moment dat de
gemeente akkoord gaat met de offerte en loopt vervolgens
voor 2 jaar. De financiële bijdrage van de gemeente
bedraagt in 2021 en in 2022 maximaal € 6.000,- excl. BTW
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per jaar. Facturatie vindt plaats in Q3 2021 en uiterlijk in
Q3 2022. Als er gedurende de pilot nieuwe partijen
aansluiten vindt er na overleg tussen de betrokken partijen
een aanpassing van de kosten plaats.
* OTTO Workforce en Covebo verbinden zich ook voor een
periode van twee jaar aan de pilot. Gedurende de pilot
spannen de deelnemende partijen zich in om nieuwe
partijen te verbinden aan de pilot en om de app
toegankelijk te maken voor arbeidsmigranten die
verbonden zijn aan een uitzendbureau dat niet deelneemt
aan de app.
* Uitwerking van de app in lijn met de opzet zoals die in de
presentatie is aangegeven. De app is in meerdere talen
beschikbaar, waaronder in ieder geval Pools, Spaans,
Engels en Nederlands.
* Uiterlijk 1 oktober 2021 is de app operationeel voor
arbeidsmigranten die werken bij Covebo en OTTO
Workforce en in Waalwijk verblijven.
* Gedurende het eerste jaar van de pilot onderzoeken
partijen hoe de gemeente aan de hand van de gegevens
vanuit de app meer inzicht kan krijgen in het aantal
arbeidsmigranten dat op een bepaalde locatie verblijft,
binnen de regelgeving van de AVG.
* Gedurende het eerste jaar van de pilot vindt minimaal
eens per maand afstemming tussen partijen plaats over de
inhoud en doorontwikkeling van de app. Gedurende het
tweede jaar van de pilot kan de frequentie, indien
wenselijk, afgeschaald worden naar minimaal eens per
kwartaal.
* De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente
Waalwijk worden van toepassing verklaard.
Op 1 april jl. heeft de raad een beslissing op bezwaar genomen
1. een verweerschrift in te dienen en verweer ter zitting te
naar aanleiding van het bezwaar van Van Arnhem Ontwikkeling
voeren in het beroep tegen de omgevingsvergunning voor
b.v. tegen de vestiging van een voorkeursrecht (Wet
het handelen in strijd met de ruimtelijke regels voor Van
voorkeursrecht gemeenten) voor het gebied Haven 8 afronding.
Mossel (zaaknummer BRE 21 /2300 WABOA);
Tegen dit besluit heeft Van Arnhem ontwikkeling b.v. beroep
2. namens de raad een verweerschrift in te dienen en
ingesteld bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het college is
verweer ter zitting te voeren in het beroep tegen de
op grond van artikel 160, lid 1, onder e van de Gemeentewet
beslissing op bezwaar van de raad inzake het vestigen van
bevoegd om namens de raad verweer te voeren, tenzij de raad in een voorkeursrecht in het gebied Haven 8 afronding
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voorkomende gevallen anders beslist.
Op 15 april jl. heeft uw college een omgevingsvergunning voor
handelen in strijd met de ruimtelijke regels verleend voor de
ontwikkeling van Van Mossel op Haven 8 Oost. Tegen dit besluit
is beroep ingesteld bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant door
de Stichting van GOL naar Beter en de Brabantse Milieufederatie.
Om verweer te kunnen voeren in deze zaken moet een formeel
procesbesluit worden genomen. De inhoudelijke verweerschriften
moeten nog worden opgesteld. Deze worden u ter informatie
toegezonden als deze gereed zijn om te worden ingediend.
Voorgesteld wordt om te besluiten:
een verweerschrift in te dienen en verweer ter zitting te voeren
in het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het handelen
in strijd met de ruimtelijke regels voor Van Mossel (zaaknummer
BRE 21 /2300 WABOA);
namens de raad een verweerschrift in te dienen en verweer ter
zitting te voeren in het beroep tegen de beslissing op bezwaar
van de raad inzake het vestigen van een voorkeursrecht in het
gebied Haven 8 afronding (procedurenummer BRE 21 / 2202
WET); en de raad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over punt 2 van dit besluit.
Vaststellen
In de raadsvergadering van 29 april 2021 is besloten om het
ontwerpbestemmings raadsvoorstel `Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan
plan `Akkerlaan 20` “Akkerlaan 20”` terug naar uw college te verwijzen. De
gemeenteraad had nog verschillende diverse
inhoudelijke/technische vragen. Deze vragen zijn beantwoord,
zodat het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter gewijzigde
vaststelling kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Mossel op Haven 8
Oost

Begrotingswijzigingen 2021

met (budgettair) neutrale kwartaalswijzigingen van de begroting.
Bij het voorjaarsbericht is er een 1e kwartaalswijziging en bij het

Besluit
(procedurenummer BRE 21 / 2202 WET); en
3. de raad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over punt 2 van dit besluit.

1 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 om:
- Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van eventuele kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
- In te stemmen met de Nota van zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Akkerlaan 20;
- Het bestemmingsplan “Akkerlaan 20” met ID nummer
NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlaan20-VA01 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, toelichting en bijlagen.
in te stemmen met:
1.het raadsvoorstel 2e kwartaalswijziging;
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najaarsbericht een 3e kwartaalswijziging. Die wijzigingen lopen
2. de begrotingswijziging behorend bij de 2e
mee in de routing voor deze berichten. Een sterkte behoefte is er kwartaalswijziging 2021/023.
om ook met een 2e kwartaalswijziging te gaan werken.
In het 2e kwartaal is gewerkt aan de voorbereiding technische
samenstelling van de (uitvoerings)begroting 2022. Alle
detailramingen per product worden daarbij tegen het licht
gehouden. Voor 2022 en verder worden de aanpassingen direct
in de begroting verwerkt. Daarbij blijkt vaak dat administratieftechnische wijzigingen 2022 en verder ook voor het jaar 2021
zouden moeten worden toegepast. Het meest handige is, om
daarvoor een 2e kwartaalswijziging op te stellen. Voordeel
daarvan is dat de mutaties ook in de begrotingsadministratie
worden verwerkt voorafgaand aan het najaarsbericht 2021. Dit
geeft meer inzicht bij het beoordelen van de cijfers ter
voorbereiding van het najaarsbericht 2021, omdat allerlei
(technische-administratieve) wijzigingen al in de basis zijn
verwerkt.
Waalwijk heeft net als veel vergelijkbare steden moeite om zijn
centrum aantrekkelijk te maken en te houden. In 2017 is door de
raad de centrumvisie Waalwijk vastgesteld. Om de visie
uitvoering te geven, is samenwerking tussen de gemeente en
ondernemers en tussen ondernemers onderling van groot belang.
Stichting BIZ Centrum Waalwijk (daarin vertegenwoordigd
Winkeliersvereniging De Els, vereniging van onderhoud De Els,
de Vereniging van Eigenaren Waalwijk Centrum en
Centrummanagement) heeft het initiatief genomen een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te realiseren in het centrum van
Waalwijk. Een betere organisatie, betere samenwerking tussen
vastgoedeigenaren en gebruikers en meer financiële middelen
bieden de mogelijkheid om gezamenlijk kansen te pakken en het
centrum van Waalwijk te versterken.

1. In te stemmen met de ‘Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk
2022-2026’ en de raad voor te stellen deze
verordening vast te stellen;
2. In te stemmen met de ‘Uitvoeringsovereenkomst
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk
2022-2026’;
3. In te stemmen met het ‘Reglement
draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone
Centrumgebied Waalwijk 2022-2026’ en deze te
publiceren;
4. Kennis te nemen van het BIZ-plan
‘Meerjarenprogramma Bedrijven Investeringszone
(BIZ) Waalwijk-Centrum’;
5. Wethouder M.J.C. van den Hoven volmacht te
geven namens het college de
‘Uitvoeringsovereenkomst
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk
2022-2026’ te ondertekenen;
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6. De raad op een later moment voor te stellen met
terugwerkende kracht de 'Verordening
reclamebelasting centrum Waalwijk 2018’ in te
trekken op het moment dat de ‘Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk
2022-2026’ in werking treedt;

Inwoners en ondernemers ervaren verregaande (digitale)
dienstverlening in hun dagelijks leven en stellen
dezelfde eisen aan de dienstverlening van hun lokale overheid.
Ook veranderende wetgeving (zoals de
Omgevingswet, decentralisaties en de Wet digitale overheid) is
van invloed op de relatie tussen
gemeenten en de samenleving. De huidige visie op
dienstverlening “Vanzelfsprekend dienstbaar” had een
looptijd van 2016-2020. Hoog tijd dus voor de volgende stap in
onze visie op dienstverlening.
Bij een nieuwe visie hoort een nieuwe missie. Van
'Vanzelfsprekend dienstbaar' naar een 'Op en top
dienstverlening'. De gemeente Waalwijk is vindbaar, toegankelijk
en begrijpelijk. Wij bieden
dienstverlening op maat. Passend bij de behoefte van onze
klanten. Geen ambtenaar op afstand, maar
een flexibele, ondernemende en betrokken ambtenaar.
Het kunstwerk "Slakkenhuis" van Gudmundsson heeft al jaren
geen plek meer in het Centrum van Waalwijk. Bij zowel de
inwoners als de gemeente is er de wens dit kunstwerk terug te
plaatsen in de openbare ruimte.
Daarnaast leeft bij inwoners de wens om meerdere kunstwerken
(waaronder werken van Wim Suermondt) terug te plaatsen in de
openbare ruimte. We willen onderzoeken of deze kunstwerken
een plaats kunnen krijgen in Waalwijk, Sprang-Capelle of
Waspik.
Om het proces van herplaatsing op een cultureel verantwoorde
manier aan te vliegen stellen we een tijdelijke adviescommissie

Het bijgevoegde raadsvoorstel ‘BIZ Centrum Waalwijk
2022-2026’ ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
bijgaande dienstverleningsvisie 2021 vast te stellen
- bijgaande servicenormen vast te stellen
- de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief

in te stemmen met het aanstellen van een tijdelijke
adviescommissie kunst in de openbare ruimte, conform de
regels van de Gemeentewet;
in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
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kunst in de openbare ruimte samen. Deze adviescommissie wordt
ingesteld voor de periode van 1 jaar (tot en met zomer 2022).
De adviescommissie zal bestaan uit drie leden die gespecialiseerd
zijn in beeldende kunst in de openbare ruimte, ruimtelijke
inpassing van kunstwerken en de uitvoering en ruimtelijke
kwaliteitseisen, alsook bekend zijn met het lokale culturele veld.
De opdracht aan deze commissie is tweeledig:
1 . Denk mee over een passende plek voor het kunstwerk van
Gudmunddson die aansluit bij het beleid omtrent beeldende
kunst in de Cultuurnota en de ruimtelijke kaders voor de
ontwikkeling van het centrum.
2. Onderzoek welke plekken geschikt zijn voor het herplaatsen
van Suermondt sculpturen, welk werk hoort op welke plek?
De fractie van Lijst de Jongste heeft op 28 juni 2021 artikel 47
met de bijgevoegde antwoordbrief de artikel 47 RvO
Reglement van Orde vragen gesteld over het mandaat voor
vragen van Lijst de Jongste te beantwoorden.
gebied specifiek beleid PFAS en het GOL. Vragen zijn in
afstemming met de projectleider GOL, F. van Kuik beantwoord.
De verantwoordelijke wethouders zijn mevrouw Odabasi en de
heer Bakker.

