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B01.OOT 

 

Vaststellen nieuwe 
beleidsregels 
elektronisch indienen 
verzoeken Wet open 
overheid 

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. 
De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Net 
als onder de Wob kunnen burgers en bedrijven onder de Woo 
verzoeken indienen tot openbaarmaking van 
overheidsinformatie: een Woo-verzoek. In tegenstelling tot de 
Wob maakt de Woo het expliciet mogelijk om verzoeken via de 

elektronische weg in te dienen. Bestuursorganen dienen daarbij 
verplicht aan te geven op welke wijze zij elektronisch bereikbaar 

zijn en welke eisen daaraan worden gesteld. Voor het indienen 
van Wob-verzoeken heeft de gemeente Waalwijk de 
elektronische weg opengesteld via de "Beleidsregels indienen 
verzoeken Wet openbaarheid van bestuur". Nu de Wob wordt 
vervangen door de Woo dienen die beleidsregels te worden 

ingetrokken en dienen nieuwe beleidsregels te worden 
vastgesteld: "Beleidsregels elektronisch indienen verzoeken Wet 
open overheid". In die beleidsregels wordt geregeld op welke 
wijze gemeente Waalwijk voor het indienen van Woo-verzoeken 
elektronisch bereikbaar is en welke eisen daaraan worden 
gesteld. 

1. de Beleidsregels elektronisch indienen verzoeken Wet 
open overheid vast te stellen; 
2. de Beleidsregels indienen verzoeken Wet openbaarheid 
van bestuur in te trekken. 
 

B02.OOT 

 

Tijdelijke regeling 

subsidie 
coronatoegangs-
bewijs (CTB)-periode 
II 

Vanwege de tot voor kort geldende landelijke maatregelen ter 

bestrijding van het COVID-19 virus waren veel organisaties op 
dat moment verplicht om coronatoegangsbewijzen te 
controleren. Dit kost hen extra capaciteit (en geld) om in te 
richten. Het Rijk heeft hiervoor in een eerder periode extra 
gelden beschikbaar gesteld voor de ondersteuning hierin. Dit 

betrof de periode van 22 september 2021 tot en met 31 
december 2021. 
Om CTB plichtige organisaties wederom tegemoet te komen in de 
gemaakte kosten ná 31 december 2021 heeft het Rijk nogmaals 
per gemeente een bedrag beschikbaar gesteld ter compensatie 
van de gemaakte kosten. Voor gemeente Waalwijk betreft dit een 

bedrag van €186.529,00. 

Wij stellen het college voor deze extra gelden wederom 
beschikbaar te stellen aan de organisaties die verplicht zijn de 
controle op het CTB uit te voeren. Een tijdelijke subsidieregeling 
maakt dit praktisch mogelijk. 
Organisaties kunnen uiterlijk tot 16 mei 2022 hun aanvragen 
indienen. Een eventueel restant dat overblijft na afhandeling van 
alle subsidieaanvragen moeten retour naar het Rijk. 

• akkoord te gaan met het voorstel de extra gelden 

vanuit het Rijk in de vorm van subsidies ter 

beschikking te stellen aan organisaties die tijdens 

de CTB-plichtige periode van 1 januari tot en met 

25 februari gebonden waren aan de controle van 

het coronatoegangsbewijs; 

• de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten 

controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk 

periode II vast te stellen (bijlage I), met dien 

verstande dat op basis van de brief van het 

ministerie moet worden nagegaan of het budget 

CTB breder kan worden ingezet zoals vermeld in de 

brief van ministerie; 

• de teammanager Leefbaarheid, Toezicht en 

Handhaving mandaat te verlenen om namens het 

college te beslissen op grond van deze tijdelijke 

regeling. 
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Voor verdere details verwijzen wij kortheidshalve naar 
onderstaande toelichting. 

 

B50.RNO 

 

Overeenkomst 
voormalige locatie 
basisschool De Brug 

te Waspik 

Met deze overeenkomst met By Brekel wordt de herontwikkeling 
van het perceel Het Vaartje 8/8a te Waspik geformaliseerd. Dit 
als uitvloeisel van het aanbestedingstraject. 

 

- in te stemmen met de onderhavige (anterieure) 
overeenkomst ´t Vaartje 8 te Waspik met de By Brekel 
Projectontwikkeling III B.V. (behoudens gegevens en 

tekening nieuwe openbare ruimte); 
- een procedure om te komen tot een 
projectafwijkingsbesluit voor deze herontwikkeling op te 

starten. 

B52.RNO 
 

REKS 2.0 (regionaal 
energie- en klimaat 

strategie) 

1 juli 2021 hebben alle gemeenten uit de regio Hart van Brabant, 
de waterschappen en de provincie Brabant de Regionale Energie- 

en Klimaat Strategie (REKS) 1.0 vastgesteld. In bijgaand Plan 
van Aanpak REKS 2.0 zijn, naast de doorontwikkeling van punten 
uit REKS 1.0, de kernpunten uit de handreiking voor de REKS 2.0 
verwerkt. 1 juli 2023 dient de REKS 2.0 vastgesteld zijn. 

1. Het plan van aanpak REKS 2.0 voor kennisgeving aan te 
nemen 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
met dien verstande dat i.o.m. portefeuillehouder nog 
enkele tekstuele aanpassingen moeten worden 
doorgevoerd. 

B53.RNO 

 

Art. 47 vragen 

ChristenUnie inzake 
te langdurig uitstel 
invoeren verhoogde 
parkeertarieven 

Beantwoording van de schriftelijke vragen op grond van Art. 47 

van de ChristenUnie inzake te langdurig uitstel invoeren 
verhoogde parkeertarieven. 
 

in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan de 

fractie van de ChristenUnie inzake te langdurig uitstel 
invoeren verhoogde parkeertarieven. 
 

B54.RNO 

 

Opkoopbescherming De Huisvestingswet biedt sinds 1 januari 2022 de mogelijkheid 
om in te grijpen in de verhuur van woningen die te koop gezet 

worden. Dit is vastgelegd in de Tijdelijke Regeling inzake 
Opkoopbescherming. Met deze regeling is het mogelijk voor de 
gemeente Waalwijk om het verhuren van koopwoningen in 
specifieke gebieden en onder bepaalde voorwaarden 
vergunningplichtig te maken. Als de woning en de eigenaar niet 
aan de voorwaarden voldoen, kan de woning niet verhuurd 
worden. Naar aanleiding van onderzoek naar particuliere verhuur 

in de gemeente Waalwijk, wordt aan de raad voorgesteld om in 
vier wijken in de gemeente een opkoopbescherming in te voeren. 

1. De gemeenteraad voor te stellen om de 
"Huisvestingsverordening Waalwijk 2022 - 2025" vast te 

stellen en op de voorgeschreven wijze bekend te maken; 
2. De gemeenteraad voor te stellen om de 
"Huisvestingsverordening Waalwijk 2018 - 2021, 3e 
wijziging" in te trekken gelijktijdig met de inwerkingtreding 
van de "Huisvestingsverordening Waalwijk 2022 - 2025". 
3. artikel 6 ook toevoegen aan opkoopbescherming. 
 

 


