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B02.OOT 

 

Verlenging Tijdelijk 
gratis parkeren 
centrum Waalwijk 

Het college heeft 18 januari 2022 besloten het betalen van het 
parkeergeld in het centrum van Waalwijk tijdelijk op te schorten 
tot 26 januari 2022. Dit om tegemoet te komen aan de 
problemen van de ondernemers als gevolg van de lockdown 
vanwege corona. Voorgesteld wordt deze maatregel te verlengen 
tot en met vrijdag 4 februari 2022. De inkomstenderving aan 

parkeergelden voor de gemeente bedraagt voor deze verlening 
circa 10.000 euro en deze worden gecompenseerd uit de corona 

compensatiegelden. 

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum van Waalwijk te 
verlengen tot en met vrijdag 4 februari 2022. 
2. Het budget (parkeren) op te hogen met € 30.000 
(driemaal € 10.000 besluit 18-1 en 1-2, is een periode van 
3 weken). 
3. Uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis 

(913064) € 30.000 te onttrekken. 
4. Bovenstaande mutaties in de eerstvolgende 

administratieve begrotingswijziging 2022 te verwerken. 

B50.RNO 

 

Raadsinformatiebrief 
4e voortgangs-
rapportage 2021 

insteekhaven 

Hierbij treft u de vierde kwartaalrapportage aan over 2021 over 
de voortgang van de insteekhaven Waalwijk, zoals toegezegd 
aan de raad op 12 september 2019. 

Het doel van de kwartaalrapportages is om de raad op 
hoofdlijnen te informeren over de voortgang van de insteekhaven 
op financiën, risico’s, planning en andere relevante 
ontwikkelingen. 

De 4e voortgangsrapportage 2021 insteekhaven d.m.v. 
bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te sturen. 
 

B51.RNO 

 

Statusupdate 

Waalwijk 
Omgevingswet-proof 
Q3 2021 

Elk kwartaal maken we een statusupdate met 

raadsinformatiebrief om de raad, ketenpartners en andere 
geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het 
project Waalwijk Omgevingswet-proof. Belangrijkste resultaten 

van Q4 2021: Omgevingsvisie 1.5 vastgesteld door de raad, 
participatie bij ruimtelijke plannen besproken met 
raadswerkgroep communicatie, omgevingsbevoegdheden 
besproken met de raad, omslagpunt bestemmingsplannen van 

kracht, stappenplan Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) 
en wijziging omgevingsplan, basiscursus Omgevingswet gegeven 
voor ambtelijke organisatie. In de statusupdate zijn deze 
resultaten toegelicht. De projectbeheersing loopt volgens plan. 
Het eerste kwartaal van 2022 staat vooral in het teken van het 
nemen van besluiten en oefenen met praktijksituaties. 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 'Statusupdate 

Waalwijk Omgevingswet-proof Q4 2021' 
2. In te stemmen met de bijbehorende 
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat i.o.m. 

portefeuillehouder voor de term 'participatie' een term 
moet worden gekozen die geen verwarring oproept met de 
participatieverordening. 
 

B52.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

fractie SGP inzake 
sluiting niet 
essentiële winkels 

De fractie SGP heeft vragen gesteld over sluiting van niet 

essentiële winkels. Bijgevoegd treft u in overleg met de 
portefeuillehouder een concept beantwoording van deze vragen 
aan. 

In te stemmen met de bijgevoegde brief met de 

antwoorden op de gestelde vragen. 
 

B53.RNO 

 

Actualisatie begroting 

2022 Baanbrekers 

Baanbrekers heeft voor 2022 een primaire begroting opgesteld. 

Deze is in juni 2021 opgesteld en op 16 september 2021 door de 
gemeenteraad vastgesteld. 
Het is gebruikelijk om recente ontwikkelingen en 
voortschrijdende inzichten te verwerken in een geactualiseerde 

De geactualiseerde begroting voor te leggen aan de 

gemeenteraad, voorzien van de volgende adviezen: 
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begroting. 
 
De voorliggende geactualiseerde begroting bevat een 
begrotingswijziging met forse consequenties voor de drie 
Langstraatgemeenten, voor Waalwijk 1,2 miljoen euro. 
Deze bijstelling is grotendeels te verklaren door het resultaat op 

de BUIG gelden (€ 1.857.000) en een verhoging van de 
personele lasten  (€ 1.090.000) 

Voorgesteld wordt om de  Actualisatie begroting 2022 voor te 
leggen aan de gemeenteraad om hen de mogelijkheid te geven 
een zienswijze in te dienen. 

• Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 

2022 van Baanbrekers 

• In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 

en dit als zienswijze kenbaar te maken 

• Met het voorjaarsbericht de geraamde 

gemeentelijke bijdragen aan Baanbrekers bij te 

stellen naar een bedrag van € 3.656.957 

 

B54.RNO 

 

Beheersverordening 
Woonwijken 2022: 
vervolg op Pilot 
bestemming Wonen 

Vanwege de komst van de Omgevingswet maken we geen nieuw 
bestemmingsplan Woonwijken meer. We kiezen ervoor om de 
beschikbare capaciteit en middelen in te zetten om stapsgewijs 
een omgevingsplan voor te bereiden voor dit plangebied. 
Echter hebben we wel de nadrukkelijke wens om nog voordat de 

Omgevingswet in werking treedt een tussenstap te zetten en de 
pilotregels te verwerken in de huidige beheersverordening 
Woonwijken. Op die manier beschikken we over een 
geactualiseerd toetsingskader in de periode dat van rechtswege 

het tijdelijke omgevingsplan van kracht is. 
Dit heeft als voordeel dat er meer aanvragen 
omgevingsvergunning direct passen in de 

beheersverordening/het tijdelijke omgevingsplan. Een extra 
procedure om hiervan af te wijken, incl. de extra kosten voor de 
aanvragers, is dan niet meer nodig. Verder heeft het als voordeel 
dat de toetsing van de aanvraag sneller kan verlopen. De extra 
handeling van toetsen aan de pilotregels komt dan namelijk te 
vervallen, deze zijn tenslotte direct verwerkt in de 

beheersverordening. Zowel voor de klant als voor de ambtelijke 
organisatie scheelt dit tijd en zo wordt het proces een stuk 

efficiënter. 
Het opstellen van de pilotregels is een dynamisch proces 
geweest. We hebben de pilotregels in de loop van de afgelopen 
jaren kunnen bijschaven en optimaliseren. Hiervoor is onder 
meer de input van onze plaatselijke architecten gebruikt, maar 

ook vragen en opmerkingen die onze vergunningverleners 
ontvingen en die afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd. 
In aanvulling op de eerdere participatie willen wij een ieder de 

- de beheersverordening Woonwijken te actualiseren, 
zijnde de huidige pilotregels voor de bestemming wonen te 
verwerken in de huidige beheersverordening; 
- De ontwerp-beheersverordening Woonwijken 2022 
gedurende 4 weken voor eenieder te inzage te leggen. 

- de gemeenteraad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief hierover te informeren. 
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gelegenheid geven om op de aan te passen regels te reageren. 
Zodoende stellen wij uw college voor om de concept-
beheersverordening voor 4 weken ter inzage leggen. 

 


