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Convenant sociale
zekerheidsfraude
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Beleidsregels
Buitensport
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Besluit
De politie doet tijdens de uitoefening van haar taak
Kennisnemen van:
informatie op over sociale zekerheidsfraude
1. Het akkoord van de burgemeester met 'Convenant
(uitkeringsfraude). Het is wenselijk om deze informatie te samenwerking en informatie-uitwisseling
delen met relevante partners zoals uitkeringsverstrekkers
bestrijding sociale zekerheidsfraude' en de
zodat zij actie kunnen ondernemen en eventueel
ondertekening van het convenant;
uitkeringen kunnen stopzetten/terugvorderen. Om deze
2. Het akkoord van de burgemeester met het
informatiedeling adequaat te organiseren, is door de politie verstrekken door de politie van de in dit kader
het ‘Convenant samenwerking en informatie-uitwisseling
relevante informatie en de ondertekening van de
bestrijding sociale zekerheidsfraude' opgesteld. In dit
beslissing tot het verstrekken van
convenant staat uitgewerkt dat door diverse partners
politiegegevens conform art. 20 Politiewet.
intensief wordt
samengewerkt op het gebied van fraudebestrijding en dat
daarbij alle noodzakelijke informatie gedeeld wordt. De
burgemeester van Waalwijk zal het convenant mede
ondertekenen om daarmee te bekrachtigen dat de
gemeente Waalwijk ook actieve partner is in deze
samenwerking.
Het convenant is een eerste stap, maar daarmee is het
voor de politie wettelijk gezien nog niet toegestaan om
informatie te delen. De politie mag namelijk alleen
informatie delen wanneer hiervoor door de burgemeester
toestemming is verleend (art. 20 politiewet). Daarom is,
aanvullend op het convenant, een document opgesteld
waarin de burgemeester toestemming geeft aan de politie
om informatie te delen. De burgemeester is derhalve
voornemens een tweetal documenten ondertekenen:
- Convenant sociale zekerheidsfraude;
- Beslissing tot structurele verstrekking van
politiegegevens aan derden op grond van art. 20
WPG in het kader van signalering van sociale
zekerheidsfraude.
Bijgaand treft u ter vaststelling aan de Beleidsnotitie
Het college besluit,
Buitensport Waalwijk. Deze regels geven aan hoe in de
de bijgaande Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk te
toekomst omgegaan wordt met verzoeken van
bespreken en hierna ter inspraak naar de betrokken
buitensportverenigingen op het gebied van
verenigingen te sturen. Vervolgens, met de reacties
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kunstgrasvelden, kleedaccommodaties en LED verlichting. van de verenigingen, opnieuw te bespreken in het
In de Nota Standaardvoorzieningen Sportaccommodaties
college en daarna de raad voorstellen de Notitie vast
1976 is de zogenaamde standaarduitrusting per sport
te stellen.
opgenomen. Voor buitensport betreft het onder andere
afmetingen van velden, kleedruimtes, verlichting en de
standaardtoplagen. Hierin is echter niet opgenomen welke
bedragen de gemeente bijdraagt. In deze notitie wordt
hierin voorzien. Tenslotte worden regels opgenomen hoe
om te gaan met verzoeken om LED verlichting.
Uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van zowel gemeente als betrokken verenigingen.
Overigens wordt aangegeven dat in de tweede helft van
dit jaar de genoemde Nota Standaardvoorzieningen 1976
aangepast wordt en ter wijziging aan u wordt voorgelegd.

B50.RNO

Verordening
speelautomaten
(hallen) 2016

Voorgesteld wordt de bijgaande Beleidsnotitie Buitensport
Waalwijk in uw college te bespreken en hierna ter inspraak
naar de betrokken verenigingen te sturen. Vervolgens,
met de reacties van de verenigingen opnieuw te bespreken
in het college en daarna de raad voorstellen de Notitie vast
te stellen.
Bijgaand raadsvoorstel inzake de Verordening
speelautomaten(hallen) 2016 is eerder geagendeerd voor
de collegevergadering van 15 maart jl. U hebt het voorstel
vanwege afwezigheid van de portefeuillehouder
aangehouden en enkele wijzigingen aangebracht in het
concept raadsvoorstel.
Uw aanvullingen/wijzigingen zijn verwerkt in bijgaand
raadsvoorstel.
Ik adviseer u de raad bijgesloten (concept) Verordening
Speelautomaten(hallen) 2016 voor te leggen waarin het
“nulbeleid” wordt vervangen door maximaal één

Het college besluit, de raad middels bijgaand concept
raadsvoorstel voor te stellen de Verordening
Speelautomaten(hallen) 2016 vast te stellen, met
dien verstande dat in het raadsvoorstel moet worden
aangegeven dat voor de verordening/beleidsregels
het portefeuille van de burgemeester betreft en voor
de ontwikkeling het portefeuillehouder Bakker
betreft.
Afwijkend standpunt wethouder Van Groos niet
vermelden bij punt 4, maar bij punt 10.
- Wethouder Van Groos laat aantekenen tegen het
voorstel te zijn en voor handhaving van de 0-optie
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speelautomatenhal in Waalwijk, gevestigd binnen het
(huidige verordening). En dat op te nemen in het
“leisuregebied” Zanddonk in een multifunctioneel leisure
raadsvoorstel.
centrum. Voor nadere motivering verwijs ik u naar
bijgevoegd concept raadsvoorstel en de bijlagen. De in de
bijlagen aanwezige stukken inzake Kansspelenbeleid en de
beleidsregels kansspelautomatenhallen zijn concepten: na
een positief besluit van de raad worden deze vastgesteld
door de burgemeester.
Schriftelijke vragen Opnieuw heeft de SGP fractie uw college schriftelijke
Het college besluit,
ex art 37 RvO van vragen gesteld inzake enerzijds Novomatic, anderzijds de
De SGP fractie te antwoorden volgens bijgaand
de SGP fractie
ontwikkelingen aan de Prof Asserweg 3. Wij adviseren u
concept, met dien verstande dat de antwoorden op
inzake Novomatic
deze vragen te beantwoorden conform bijgaand concept.
vraag 1 en 7 i.o.m. de wethouders Bakker en
Keijzers moeten worden aangepast.
Onderwerp

Doorontwikkeling
Wmo-Adviesraad
Waalwijk naar
Sociale Adviesraad
Waalwijk

Samenvatting:
Inleiding
Door de overheveling van taken binnen het sociaal domein
heeft de gemeente extra taken gekregen op het gebied
van Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015),
Jeugdzorg (de Jeugdwet) en werk en inkomen
(Participatiewet).
Bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en aanpassen van
beleid op dit gebied, is de gemeente wettelijk verplicht om
cliënten en burgers te laten participeren in deze
beleidsprocessen. Dit wordt benoemd als de lokale
medezeggenschap binnen het sociaal domein.
De gemeente Waalwijk kent reeds een Wmo-Adviesraad.
Door de wijzigingen binnen het sociaal domein is er een
noodzaak voor het opzetten van een nieuwe vorm van
lokale medezeggenschap binnen het sociaal domein in
Waalwijk. Er ligt een zwaardere adviestaak voor
adviesraadsleden. Zij moeten over meerdere onderwerpen
en over meerdere doelgroepen advies uitbrengen en dit
moet tevens een integraal advies zijn. Deze hogere

Het college besluit,
- In te stemmen met de ontmanteling van de WmoAdviesraad en de oprichting van de Sociale
Adviesraad Waalwijk;
- De Verordening WMO Adviesraad Waalwijk,
GEWIJZIGDE VERSIE (per 1-01-2012) in te trekken,
en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
- De Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016
vast te stellen, en deze middels bijgevoegd
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad;
- De Beleidsregels Sociale Adviesraad Waalwijk 2016
vast te stellen, deze voor kennisgeving aan de
gemeenteraad te sturen en deze in werking te laten
treden nadat de gemeenteraad de bovenliggende
verordening heeft vastgesteld;
- De gemeenteraad d.m.v. een bestuurdersbrief van
wethouder Bakker te informeren over de oprichting
(proces) van de Sociale Adviesraad Waalwijk;
- In het eerste pilotjaar een budget beschikbaar te
stellen voor de Sociale Adviesraad Waalwijk van €
17.000,-, en dit voor te leggen aan de
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belasting en forsere eisen voor de adviesraadsleden
gemeenteraad.
betekent dat er ongebonden deskundigen nodig zijn met
een brede blik, zicht op de actuele ontwikkelingen en
trends en een visie op het sociale domein.
De gemeente wil inzetten op vernieuwing bij de lokale
medezeggenschap binnen het sociaal domein. Hierbij zal
het online inwinnen van informatie bij inwoners een
grotere rol gaan spelen. Dit in lijn met de bedoelde
vernieuwing die is ingegeven met de drie decentralisaties
en de transitie van het sociaal domein. Een vernieuwde
adviesraad past hierbij.
Van de Wmo-Adviesraad naar de Sociale Adviesraad
Waalwijk
Er bestaat breed draagvlak voor het opzetten van een
nieuwe brede adviesraad sociaal domein. Hierbij is
belangrijk dat de leden ongebonden deskundigen zijn met
diverse achtergronden in de Waalwijkse samenleving.
Daarmee heeft de nieuwe adviesraad kennis van alle drie
de wetten en kan het op het gewenste abstractieniveau
integraal adviseren.
Hierover is de portefeuillehouder in gesprek gegaan met
de huidige Wmo-Adviesraad. De huidige Wmo-Adviesraad
onderschrijft ook de noodzaak tot vernieuwing in de lokale
medezeggenschap binnen het sociaal domein. De
gemeente en de Wmo-Adviesraad zijn daarop in het derde
kwartaal van 2015 gestart met een proces rondom de
doorontwikkeling van de huidige Wmo-Adviesraad naar de
nieuwe Sociale Adviesraad Waalwijk (SAR).
De Wmo-Adviesraad heeft vanuit haar eigen leden een
commissie opgesteld die samen met de gemeente dit
proces heeft doorlopen; de commissie-SAR. De nieuwe
adviesraad dient zowel op basis van offline-informatie (via
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een offline adviesraad van 8 deskundigen) als op basis van
online-informatie (via een online inwonerspanel) het
college te adviseren. Belangrijk bij de nieuwe adviesraad is
dat zij vooraan in het traject van beleidsontwikkeling
worden betrokken. Deze zienswijze wordt zowel door de
gemeente als de commissie-SAR gedragen.
Verordening
De huidige Wmo-Adviesraad kent nog een vastgestelde
verordening. Samen met de commissie-SAR is een nieuwe
verordening opgesteld, de Verordening Sociale Adviesraad
Waalwijk 2016.
Het college wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te
leggen de huidige verordening in te trekken en de nieuwe
verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 vast te
stellen. Geadviseerd wordt om dit middels bijgevoegd
raadsvoorstel in de raadsvergadering van 19 mei 2016 aan
de raad voor te leggen.
Overgangsperiode
Om de overgang van de huidige Wmo-Adviesraad naar de
nieuwe SAR zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er
een overgangsperiode voorgesteld. De beoogde
startdatum van de SAR is 1 september 2016. In de
overgangsperiode worden alle randvoorwaarden voor de
SAR gecreëerd. Dit gebeurt in samenwerking tussen de
gemeente en de commissie-SAR van de huidige WmoAdviesraad.
Beleidsregels
De taken en bevoegdheden van de SAR zijn verder
uitgewerkt in de nieuw opgestelde beleidsregels Sociale
Adviesraad Waalwijk 2016. Deze beleidsregels staan in
direct verband met de nieuwe verordening en zijn samen
met de commissie-SAR opgesteld. Het college wordt
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geadviseerd om deze beleidsregels vast te stellen en voor
kennisgeving naar de raad te sturen. Zodoende is de raad
bekend met de verordening én de beleidsregels in de
commissievergadering van 21 april 2016 en de
raadsvergadering van 19 mei 2016.
De beleidsregels gaan pas van kracht wanneer de
bovenliggende verordening door de gemeenteraad is
vastgesteld. Dit is opgenomen in hoofdstuk 10 van de
beleidsregels.
In de beleidsregels staat tevens concreet beschreven op
welke wijze de doorontwikkeling van Wmo-Adviesraad
naar SAR wordt uitgevoerd.
Advies Wmo-Adviesraad
De Wmo-Adviesraad heeft een positief advies uitgebracht
op de voorliggende verordening en op de beleidsregels.
Wel maakt de Wmo-Adviesraad een opmerking over het
voorgestelde budget in het pilotjaar. In de
tussenevaluaties gedurende het pilotjaar zal moeten
blijken of dit budget voldoende is, of dat dit bijgesteld
moet worden.
Afstemming cliëntenraad Baanbrekers
Cliëntenparticipatie van de Participatiewet is reeds
georganiseerd bij Baanbrekers via een interne
cliëntenraad. De SAR richt zich voornamelijk op
onderwerpen op beleidsniveau rondom de Participatiewet
in relatie tot het sociale domein in Waalwijk. Er wordt
toegewerkt naar een goede verbinding tussen de SAR en
de cliëntenraad van Baanbrekers.
Onkostenvergoeding voor kwartiermakers
In de afgelopen maanden hebben de kwartiermakers van
de Wmo-Adviesraad in de commissie-SAR extra taken
uitgevoerd en extra advisering op zich genomen. Dit is op
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basis van vrijwillige inzet uitgevoerd. Wel hebben zij hier
onkosten voor gemaakt. Ook is het passend om een blijk
van waardering te uiten richting deze kwartiermakers.
Wethouder Bakker zal via zijn mandaat een passende
onkostenvergoeding voor deze kwartiermakers (in totaal €
2.500,-) verzorgen.
Raadsinformatiebrief
Het college wordt geadviseerd de raad te informeren via
bijgevoegde raadsinformatiebrief over bovenstaande
ontwikkelingen, en het voorgenomen vervolg van het
proces. Hiermee is de raad reeds voor de
commissievergadering in april en de raadsvergadering in
mei op de hoogte van alle ontwikkelingen.
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Aangepaste
concept
beantwoording
vragen SGP ogv
Art. 37 RvO inzake
cadeaubon
mantelzorger -

Vaststelling
Economisch beleid
Langstraat

De fractie SGP heeft schriftelijke vragen gesteld op grond
van artikel 37 van het Reglement van Orde inzake
cadeaubon mantelzorg. Dinsdag 15 maart jl. hebt u de
conceptbrief met beantwoording van de vragen
aangehouden. In overleg met de portefeuillehouder is de
concept brief herzien.
Bijgevoegd treft u de aangepaste conceptbrief met
beantwoording van de vragen aan.
Geadviseerd wordt om de fractie van de SGP te
beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

Het college besluit,
De fractie van de SGP te antwoorden middels
bijgevoegde (aangepaste) conceptbrief, met dien
verstande dat in de inleiding moet worden
aangegeven dat voor de duidelijkheid van de
beantwoording het vaste stramien van vraag en
antwoord is losgelaten zodat beantwoording tot een
samenhangend geheel leidt.
Bij kopje verzending brief, in de tweede zin, het
woord 'niet' vervangen door 'expliciet' en 'een'
vervangen door 'geen'.

In de vergadering van 15 maart is het Economisch
Uitvoeringsprogramma 2016 van de Langstraat besproken
en aangehouden, met het verzoek om het gewijzigde stuk
terug te brengen in de vergadering van 22 maart.
Bijgaand treft u aan het gewijzigde uitvoeringsprogramma,
waarin de aangegeven wijzigingen zijn verwerkt.

Het college besluit,
1. Het Economisch Uitvoeringsprogramma 2016 vast
te stellen. In raadsvoorstel bij punt 5 financiële
consequenties: de inzet van de financiële middelen
plaatsen in de context van het programma economie.
2. De raad voor te stellen:
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Ten aanzien van de behandeling door de gemeenteraad is - het Economisch Programma De Langstraat vast te
in overleg met de griffier in het raadsvoorstel opgenomen stellen;
dat het Economisch Programma Langstraat ter vaststelling - het Economisch Uitvoeringsprogramma 2016 voor
wordt aangeboden en dat het Economisch
kennisgeving aan te nemen, waarbij aan de
Uitvoeringsprogramma 2016 ter kennisname wordt
speerpunten moet worden toegevoegd schoen- en
voorgelegd, aangezien vaststelling een bevoegdheid van
lederindustrie.
het college is.
Ten aanzien van de financiën blijft het uitgangspunt dat
voor 2016 het benodigde budget kan worden gehaald uit
de Reserve Regio Werkt en dat de middelen voor 2017 en
later in de kadernota 2017 worden opgenomen.
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Reactie op
verslaglegging
hoorzittingen
gemeenteraad

In oktober en november 2015 heeft de raad een drietal
bijeenkomsten georganiseerd met zorgprofessionals,
vrijwilligersorganisaties en zorggebruikers om te horen
welke ervaringen zij hebben met de aanpak en de
uitvoering van het nieuwe Wmo-beleid sinds 1 januari
2015.
Hiervan is een verslag (zie bijlage) opgemaakt. Vanuit de
raad is verzocht om een inhoudelijke reactie op dit
verslag. Het college wordt voorgesteld te reageren
conform bijgevoegd concept.

B56.RNO

Planontwikkeling
Akkerlanen

Zoals u bekend is, worden inmiddels geruime tijd
voorbereidingen getroffen om tot woningbouw
ontwikkeling te komen in het gebied Akkerlanen.
Deze woningbouwontwikkeling is onder meer voorzien in
de door de raad op 4 februari 2016 vastgestelde
structuurvisie. Om deze gewenste ontwikkeling mogelijk te
maken is eind vorig jaar een verzoek gedaan bij de
provincie Noord-Brabant om de status ‘integratie stadland' die het gebied heeft op grond van de provinciale
verordening te wijzigen in ‘stedelijk zoekgebied'.
Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan

Het college besluit,
- Tot een schriftelijke reactie volgens bijgevoegd
concept op het verslag van de door de raad
georganiseerde hoorzittingen in oktober en november
2015 over het nieuwe Wmo-beleid sinds 1 januari
2015, met dien verstande dat nagegaan moet
worden of de uitdrukking "Eigen kracht, samen sterk"
de standaard tekst is m.b.t. het beleid. Bij Waalwijks
beleid vermelden als uitgangspunt: één huishouden,
één plan, één regisseur. Op pagina 2 tussen
zorgdragen en qua een witregel invoegen.
Het college besluit,
in te stemmen met raadsvoorstel planontwikkeling
Akkerlanen.
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Provinciale Staten voor te stellen om het verzoek van
Waalwijk m.b.t. de statuswijziging te honoreren. Dat
betekent, dat de komende weken de Provinciale
Statencommissie de gelegenheid krijgt om aan te geven
dat zij vooraf nog over het voorstel van Gedeputeerde
Staten willen beraadslagen. Vervolgens zal het voorstel
gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd voor een
ieder op daarop zienswijzen kenbaar te maken. De
planning is dat Provinciale Staten dan in het derde
kwartaal hierover een besluit zullen nemen.
De gronden binnen het gebied zijn hoofdzakelijk in
eigendom van de gemeente Waalwijk. Daarnaast heeft ook
projectontwikkelaar Waalborgh grondposities binnen het
gebied. Dit heeft er toe geleid dat beide partijen eerder al
in gesprek met elkaar zijn gekomen over de ontwikkeling
van het gebied. Waalborgh heeft daarbij haar interesse
aangegeven om het gehele gebied in ontwikkeling te
nemen en vrijblijvend daartoe de nodige onderzoeken te
houden en stedenbouwkundige schetsen te ontwikkelen.
Inmiddels is een aantal verkennende onderzoeken
gehouden. Deze waren onder meer gericht op mogelijke
belemmeringen en beperkingen omtrent de haalbaarheid
van woningbouw binnen het gebied. Er is een
marktverkenning gehouden over de vraag naar
woningbouw in dit gebied, een stedenbouwkundige schets
gemaakt en er is gesproken over het eventuele
woningbouwprogramma. Daarnaast heeft Waalborgh
aangegeven bereid te zijn om een conceptbestemmingsplan op te stellen.
Van bovenstaande is de raad op de hoogte gesteld door
middel van de raadsinformatiebrief van 28 december
2015, met bijbehorende notitie.
Van gemeentezijde is een eerste planning opgesteld van in
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de toekomst te verrichten werkzaamheden. Het betreft
daarbij niet alleen de activiteiten die nodig zijn om tot een
bestemmingsplan te komen. Ook de wijze waarop de beide
partijen met elkaar gaan samenwerken op onder meer het
gebied van inbreng van eigendommen, maar ook kosten
en batenverdeling van de planontwikkeling (onder meer
planschade, compensatie ‘rood voor groen’, inrichten
openbaar gebied) moeten nog plaatsvinden en zijn in de
planning voorzien.
Een aantal uitvoeringsbesluiten is daarin nog niet
opgenomen zoals mogelijke omgevingsvergunningen voor
activiteiten natuur, kappen, bouwen, aanleggen enz.
Verder gaat de planning er vanuit dat door het door de
opdrachtgever te selecteren stedenbouwkundige bureau
zeer voortvarend te werk kan gaan met het opstellen van
het bestemmingsplan. M.b.t. de gehouden en te houden
onderzoeken is er vanuit gegaan er nauwelijks nog
aanvullende onderzoeken verricht hoeven te worden en
dat de uitkomsten van de onderzoeken niet tot
belemmering of beperking van de beoogde ontwikkeling
leiden.
Voordat de volgens stap kan worden gezet in de verdere
ontwikkeling en vormgeving van het plan, is het van
belang dat de gemeenteraad zich uitspreekt over deze
ontwikkeling. In de aangehaalde raadsinformatiebrief is dit
ook aan de raad medegedeeld.
Van belang is een viertal onderwerpen:

Inzicht in en
instemming met de planning/plan van aanpak en
de betrokkenheid in het verdere proces van de raad
(raadsbehandeling voorontwerp bestemmingsplan
en samenwerkingsovereenkomst en vaststelling
bestemmingsplan);
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Instemming
met vervolggesprekken met Waalborgh als meest
voor de hand liggende partij;

Instemming
met de stedenbouwkundige schets, zoals die is
opgenomen in bijlage 1 van het raadsvoorstel;

Instemming
met het beoogde woningbouwprogramma zoals dat
is opgenomen in bijlage 1 van het raadsvoorstel.
Om de raad in de gelegenheid te stellen om zich over deze
onderwerpen uit te spreken is bijgaand raadsvoorstel
opgesteld.
Beantwoording vragen artikel 37 RvO SGP m.b.t. Wmo
Conform concept de raadsvragen te beantwoorden.
inclusief aanvullingen n.a.v. collegebehandeling 15 maart.

