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Op 29 september 2016 is het Taalhuis Waalwijk geopend.
Binnen het Taalhuis Waalwijk werken diverse partners
samen om laaggeletterdheid te bestrijden of te
voorkomen. Bij de start van het Taalhuis Waalwijk hebben
de samenwerkingspartners een intentie overeenkomst
ondertekend. Hierin is opgenomen dat er
samenwerkingsafspraken gemaakt worden en dat deze
worden bestendigd door het gezamenlijk ondertekenen
van een Taalakkoord. Het afgelopen jaar heeft de
werkgroep Taalhuis Waalwijk de samenwerkingsafspraken
nader uitgewerkt. Dit heeft voor de gemeente Waalwijk
geresulteerd in de notitie laaggeletterdheid van A tot Z,
waarin de gemeentelijke inzet aanpak en bestrijding
laaggeletterdheid is vastgelegd. Deze door het college
vastgestelde inzet is opgenomen als gemeentelijke
bijdrage in het Taalakkoord Waalwijk.

Besluit
Het college besluit,
Kennis te nemen van het door de partners
ondertekende Taalakkoord Waalwijk.

Op 5 september 2017 is, in de week van de alfabetisering,
het Taalakkoord Waalwijk door alle partners ondertekend.
Het akkoord is opgebouwd in 2 delen namelijk een
algemeen deel wat geldt voor alle partners en een bijlage
per deelnemende partner.

A02.OOT

Aanwijzen kerk H.
Antonius van
Padua tot
gemeentelijk
monument

Hierbij treft u ter kennisname het Taalakkoord Waalwijk
aan.
In 2011 heeft de Stichting Cuypersgenootschap de
gemeente voor het eerst benaderd in verband met de H.
Antonius van Paduakerk te Waalwijk. De Stichting zag
graag dat de kerk werd aangewezen tot gemeentelijk
monument. Conform de Erfgoedverordening is advies
gevraagd aan de eigenaar. De parochie liet in 2012 en in
2014 weten dat o.a. in verband met een fusietraject een
aanwijzing niet wenselijk werd geacht. Daarop maakt de
Stichting Cuypersgenootschap bezwaar. Na bemiddeling in
2013-2014 is de Stichting Cuypersgenootschap akkoord

Het college besluit, niet conform advies.
Het college is van mening dat in het geval van
herontwikkeling de wand met expressieve
abstraherende beglazing behouden dient te blijven.
In die zin wijst het college de wand aan als
gemeentelijk monument. Mocht uit nader ambtelijk
onderzoek blijken dat dit niet mogelijk is, dan kan
het college op het besluit terugkomen.
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gegaan met het wachten op het nieuwe
monumentenbeleid. Nu dit nieuwe beleid 'Erfgoedkader
2016' en de 'Erfgoedverordening 2016' is vastgesteld
wordt het verzoek tot aanwijzing opnieuw gewogen.
De commissie Cultuurhistorie heeft een positief advies
afgegeven.
Het college is verplicht om toezichthouders aan te wijzen
die toezicht houden op de naleving van de Wmo en de
Jeugdwet. Tot op heden zijn er geen toezichthouders
aangewezen die zich bezig houden met het toezicht op de
naleving van de Wmo en de Jeugdwet binnen de gemeente
Waalwijk. Dit terwijl er steeds meer meldingen komen van
oneigenlijk gebruik, fraude en misbruik van de zorg.
Misbruik en het niet naleven van regels en wetten zetten
het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit onder
druk.
Gezien de expertise van team LTH met handhaving en
locatieonderzoek is er een samenwerking gezocht met dit
team. Team LTH en Team WijZ gaan dan ook nauw
samenwerken om het oneigenlijk gebruik, fraude en
misbruik van de zorg aan te pakken.
De toezichthouder is aangewezen ambtenaar in de zin van
hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en de
Wmo 2015 hoofdstuk 6. Dit betekent dat diegene de
genoemde bevoegdheden kan uitoefenen om toezicht te
houden, waaronder het inwinnen van inlichtingen, het
inzien van zakelijke gegevens en, voor zover noodzakelijk,
het inzien van cliëntdossiers van de zorgaanbieder.

Daarnaast is het ook belangrijk om aan te sluiten bij het
Informatieknooppunt Zorgfraude, hierna IKZ. Dit

Besluit

Het college besluit,
- Toezichthouders aan te wijzen die controleren op
rechtmatigheid met betrekking tot de Wmo 2015 en
de Jeugdwet.
- Meneer W. Overmars, mevrouw K.P. van Tilborg,
meneer C. Wilmont en meneer B. Lommers te
benoemen tot toezichthouder.
- Bewerkersovereenkomst IKZ ondertekenen.
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Besluit
knooppunt heeft, de krachten gebundeld met
toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties om zo fraude in de zorg op te
sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen. Alle
signalen van bijvoorbeeld burgers en aanbieders, komen
bij het IKZ, terecht. Wanneer er een vermoeden van
fraude bestaat, maar de gemeente bepaalde informatie
niet kan verkrijgen kunnen zij dit uitzetten naar het IKZ.
Het IKZ onderzoekt vervolgens in welk opzicht zij deze
melding kunnen verrijken. Het aansluiten bij dit knooppunt
biedt voor de Gemeente Waalwijk het voordeel dat het
hierdoor kan beschikken over meer informatie dan binnen
de eigen gemeente beschikbaar is. De VNG heeft het
convenant getekend en is daarmee een van de partners in
het samenwerkingsverband namens alle Nederlandse
gemeenten. Om als gemeente meldingen te mogen
ontvangen vanuit het IKZ en gemeentelijke gegevens te
laten bewerken, moet er, op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens, een
bewerkersovereenkomst met de VNG worden gesloten.
Daarin wordt vastgelegd hoe de VNG (bewerker) met de
persoonsgegevens om moet gaan. Meldingen op het
gebied van onrechtmatigheid worden door het IKZ (alle
partners) verrijkt en op een uitwisselportaal geplaatst.
Deze fraudemeldingen kunnen vervolgens door de
organisatie (door de collega’s die zich richten op
onrechtmatigheid in de zorg) in behandeling worden
genomen. Het is mogelijk dat het IKZ informatie opvraagt
waarmee andere meldingen verrijkt kunnen worden.
Het advies is om de heer W. Overmars, mevrouw K.P. van
Tilborg, de heer C. Wilmont en de heer B. Lommers aan te
wijzen als toezichthouders in de zin van hoofdstuk 5 Awb
en hoofdstuk 6 Wmo 2015. Tevens wordt geadviseerd om
aan te sluiten bij het IKZ.
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De Vrouwkensvaartsestraat is in het IUP 2017-2020
vastgesteld als vervangingswerk waarbij de complete
constructie incl. fundering wordt vervangen.
Het voorlopig ontwerp is besproken tijdens een
bewonersinformatieavond. De ingekomen vragen en
opmerkingen zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in
het definitief ontwerp (bijlage 1). Het definitief ontwerp is
gepresenteerd aan de belanghebbende en heeft ter inzage
gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop
zijn enkele zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen
worden behandeld in de consultatienota (bijlage 2).
Het verkeersbesluit wordt na vaststelling van het definitief
ontwerp in gang gezet.
De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden in
overleg met belanghebbende om de bereikbaarheid voor
bedrijven te waarborgen. Hierdoor wordt de overlast tot
een minimum beperkt.

Besluit
Het college besluit,
Het definitief ontwerp Vrouwkensvaartsestraat,
volgens bijlage 1, vast te stellen.
De ingekomen zienswijzen door middel van de
consultatienota, volgens bijlage 2, vast te stellen.

