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B01.OOT 

 

Verlenging Jongeren 
op Gezond Gewicht 
Jogg 2022-2026 

Sinds 2016 werken we samen met het landelijk JOGG (Jongeren 
op Gezond Gewicht) om vanuit deze methodiek kinderen op te 
laten groeien in een gezonde omgeving en met een gezonde 
leefstijl. We richten ons hierbij op de jeugd van 0-19 jaar, hun 
ouders of verzorgers en de omgeving. Per 1 april 2022 dient de 
huidige overeenkomst met de landelijke JOGG organisatie 

verlengd te worden. 
De afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt binnen een 

breed netwerk door het opzetten van activiteiten en het onder de 
aandacht brengen van een gezondere omgeving. Zie bijgaand de 
factsheet 2016-2022. Wel is in de overgewichtcijfers te zien dat 
Covid-19 helaas impact op het gewicht van onze jeugd heeft 
gehad. Dit is een brede trend binnen onze regio en ook landelijk. 

Het blijft dus belangrijk onze jeugd en de omgeving te stimuleren 
om er een gezonde leefstijl op na te houden en op gezond 
gewicht te zijn. GO is de overkoepelende communicatieparaplu in 
onze gemeente om te communiceren over sport, cultuur, 
beweging en gezondheid. Met het programma GO Healthy 
brengen we onze interventies vanuit JOGG dichterbij onze 
inwoners. De inzet van een GO Healthy-regisseur is hierbij 

noodzakelijk. Zie bijgaand het GO Healthy programma 2022. 
We kunnen voor onbepaalde tijd, kosteloos aan de landelijke 
JOGG beweging deel blijven nemen. We willen per 1 april 2022 
de samenwerkingsovereenkomst met het landelijk JOGG voor 
onbepaalde tijd (met de mogelijkheid tot opzegging) verlengen. 
De kosten voor de inzet van een GO Healthy regisseur kunnen 

ten laste van het jaarlijks JOGG-budget  € 41.616 op 
kostenplaats 6511095 worden gebracht. De jaarlijkse kosten 
voor het GO Healthy programma (regisseur en activiteiten) 
bedragen 40.000 euro. De externe inhuur van een GO Healthy 
regisseur loopt via het DAS-systeem (16 uur per 

week/jaarkosten 29.440 euro (16 uur x 46 weken x 40 euro)). 
Voorgesteld wordt GO Healthy voor de minimale periode van 4 

jaar te verlengen tot 1 april 2026. 

- Met het landelijk JOGG Jongeren op Gezond Gewicht een 
samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met de 
mogelijkheid tot opzegging) aan te gaan; 
- Het programma GO Healthy voor de komende 4 jaar van 
1 april 2022 tot 1 april 2026 te continueren binnen het 
beschikbare budget in de gemeentelijke begroting (jaarlijks 

te verwachten kosten 40.000). 
- Voor de uitvoering van het GO Healthy programma april 

2022-april 2026 via het DAS-systeem een GO Healthy 
regisseur in te huren. 
 

B50.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie SGP inzake 
energieschaarste in 
Waalwijk 

SGP heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 
Reglement van Orde. De vragen gaan over energieschaarste in 
Waalwijk. 
 

- in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te 
sturen. 
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B51.RNO 

 

Herontwikkeling ETZ Burgemeester en wethouders stemmen (met inachtneming van 
een aantal wijzigingen) in met de Nota van Uitgangspunten 
Herontwikkeling ETZ terrein Waalwijk. Op termijn wordt de 
herontwikkeling van dit terrein voorzien met een nieuw medisch 
centrum, andere zorg en woningbouw. Dit betreft een 
voorbereidende handeling. Uiteindelijk is het aan de 

gemeenteraad om een nieuw bestemmingsplan c.q. 
omgevingsplan vast te stellen. 

In te stemmen (met inachtneming van een aantal 
wijzigingen) met de Nota van Uitgangspunten 
Herontwikkeling ETZ terrein Waalwijk. 
 

B52.RNO 
 

Beantwoording 
inspraakreacties 
voorontwerpbestem
mingsplan Mr. van 

Coothstraat 6 en ter 
inzagelegging 
Ontwerpbestemming
splan Mr. van 
Coothstraat 6 

Op 8 juni 2021 heeft uw college ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan Mr. van Coothstraat 6 dat de 
realisatie mogelijk maakt van 3 appartementsgebouwen (totaal 
maximaal 28 appartementen). Met ingang van 10 juni 2021 heeft 

het voorontwerpbestemmingsplan Mr. van Coothstraat 6 ter 
inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn samengevat en 
beantwoord in de bijgevoegde Nota van inspraak en vooroverleg. 
Hierin zijn ook de uitkomsten van het wettelijk vooroverleg met 
provincie en waterschap opgenomen. 
De ingekomen reacties geven aanleiding tot het aanpassen van 
het plan op meerdere onderdelen. Het betreft zowel de 

toelichting, planregels als de verbeelding. Daarnaast zijn er een 

aantal onderzoeken toegevoegd en zijn een aantal wijzigingen 
ambtshalve doorgevoerd. Als bijlage bij dit voorstel is een staat 
van wijzingen gevoegd. 
Tevens wordt u verzocht om vooruitlopend op een aanvraag 
kapvergunning te onderkennen dat een aantal bomen niet 

behouden kunnen blijven, indien we het plan willen uitvoeren 
zoals dat er nu ligt. Er heeft een algemene belangenafweging 
plaatsgevonden waarbij de inrichting van het terrein is bekeken 
in relatie tot bomen, parkeren, privacy voor buurtpercelen, 
afstanden tot buurtpercelen etc. Er is gebleken dat naar onze 
mening het plan zoals dat er nu ligt - met de huidige situering 

van de bouwblokken en gewenste inrichting van het gebied - de 

best haalbare en meest gewenste situatie is. Dit betekent echter 
wel dat er te zijner tijd enkele bomen gekapt moeten worden. 
 

in te stemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg 
voorontwerpbestemmingsplan Mr. van Coothstraat 6; 
- in te stemmen met de wijze van afdoening van 
ingekomen stuk nr. 24 (bij de raad). De gemeenteraad 

heeft het college verzocht om de brief te betrekken bij het 
opstellen van het bestemmingsplan Mr. van Coothstraat. 
De beantwoording van deze brief is opgenomen in de 
bovengenoemde nota van inspraak en vooroverleg; 
- het ontwerpbestemmingsplan Mr. van Coothstraat 6 op 
meerdere punten aan te passen, zoals opgenomen in de 
staat van wijzigingen (zie bijlage); 

- bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Mr. van 

Coothstraat 6 geen milieueffectrapportage op te stellen 
omdat dit niet noodzakelijk is (zoals in de aanmeldnotitie is 
verwoord); 
- het ontwerpbestemmingsplan Mr. van Coothstraat 6 op 
wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen en 

alle insprekers te informeren over de beantwoording van 
hun zienswijzen en verdere verloop van de procedure; 
- In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
de wijze van participeren voor derden/ belanghebbenden 
vanaf het ontwerpbestemmingsplan zoals in deze 
raadsinformatiebrief is beschreven; 

- Het bestemmingsplan niet eerder ter inzage te leggen 

dan dat de brieven naar de insprekers zijn verzonden. Dit 
geldt ook voor het doorzetten van de raadsinformatiebrief; 
- te onderkennen dat het noodzakelijk is om een aantal 
bomen t.z.t. te kappen om het gewenste bouwplan 
mogelijk te maken. Dat gelet op een algemene 
belangenafweging de realisatie van het bouwplan zwaarder 
weegt dan het behoud van de in de bijlage opgenomen 
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bomen; 
- in te stemmen met bijgevoegde anterieure 
overeenkomst, met dien verstande dat navolgende 
bepaling moet worden toegevoegd: 
mocht inspraak tot wijzigingen leiden dan i.o.m. 
ontwikkelaar de kostenverdeling opnieuw bezien; 

- kennis te nemen van het voorlopig inrichtingsplan en 
voorlopig ontwerp. 

B53.RNO 

 

Voorontwerp-
bestemmingsplan 
Grotestraat 239-243 

Eind november 2021 heeft de gemeente Waalwijk een 
voorontwerpbestemmingsplan ontvangen voor de locatie 
Grotestraat 239-243 te Waalwijk. Deze formele stap volgt n.a.v. 
uitvoerig overleg tussen ontwikkelaar en de gemeente Waalwijk. 

De ontwikkeling ziet op het mogelijk maken dat er binnen het 
plangebied 19 woningen kunnen worden gerealiseerd en 150 tot 
200 m2 aan commerciële ruimte. Te zijner tijd dienen hiervoor 
de panden aan de Grotestraat 243 en 239 gesloopt te worden. 
Verder maakt deze herontwikkeling onderdeel uit van de wens 
vanuit de gemeente om op deze locatie een hoogwaardige 
doorsteek te creëren die recht doet aan de ambities van de 

binnenstad. 

Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan beoordeeld en zijn 
van mening dat er een voldoende basis ligt om de eerste formele 
stap te zetten in het bestemmingsplanproces, namelijk het ter 
inzage leggen van het voorontwerp. Op deze manier kan 
eenieder kennis nemen van de inhoud en kunnen wij mogelijke 

verbeterpunten, bedenkingen etc. meenemen in de daarop 
volgende stap. 
Tevens wordt u verzocht om voor de woningen in het plangebied 
af te wijken van de geldende parkeernormennota van de 
gemeente Waalwijk m.b.t. het uitgangpunt "parkeren op eigen 
terrein". Dat gelet op deze specifieke planontwikkeling er een 

afweging heeft plaatsgevonden over de inrichting van het gebied. 

Dat daar de wens om tot een groene invulling te komen en een 
hoogwaardige doorsteek voor voetgangers, wandelend en 
winkelend publiek te kunnen creëren de boventoon voert ten 
aanzien van ons uitgangspunt "parkeren op eigen terrein". Dat er 
in de omgeving, binnen de richtafstanden zoals genoemd in ons 
beleid, voldoende parkeergelegenheid is om te voorzien in de 
behoefte die dit plan met zich meebrengt. Daarom wordt 

- Het voorontwerp bestemmingsplan "Grotestraat 239-243" 
vrij te geven voor inspraak en het wettelijk vooroverleg; 
- Af te wijken van het uitgangspunt 'parkeren op eigen 
terrein' voor de woningen binnen het plangebied en voor 

deze woningen de parkeerbehoefte af te wentelen op het 
parkeerterrein aan de Taxandriaweg middels de 
mogelijkheid tot het afnemen van een parkeerabonnement 
voor bewoners. 
- De raad te informeren door middel van toezending van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
- kennis te nemen van het voorlopig ontwerp (voorontwerp 

d.d. 21.12.2021). 
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voorgesteld af te wijken van het uitgangspunt 'parkeren op eigen 
terrein' voor de woningen binnen het plangebied en voor deze 
woningen de parkeerbehoefte af te wentelen op het 
parkeerterrein aan de Taxandriaweg middels de mogelijkheid tot 
het afnemen van een parkeerabonnement voor bewoners. 
Overigens is al, in het kader van een omgevingsdialoog, eerder 

contact geweest met omwonenden etc. om hen in kennis te 
stellen van de gewenste ontwikkelingen. 

B54.RNO 

 

Uitwerking nieuwe 
wet inburgering 

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het 'beleidskader Wet 
inburgering 2022' vastgesteld. Dit beleidskader geeft uw college 
de kaders om invulling te geven aan de nieuwe Wet inburgering. 
Om tot uitvoering over te kunnen gaan dient het beleidskader 

verder praktisch uitgewerkt te worden. Hier zijn we de afgelopen 
tijd mee aan de slag gegaan. Op een aantal onderdelen hebben 
we uw akkoord nodig. In dit voorstel werken we dit verder uit en 
vragen wij uw akkoord. 
 

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan en de 

offerte van Baanbrekers voor de uitvoering van de 

Wet inburgering in 2022. 

2. In te stemmen met de verdeling van de 

implementatiekosten waarbij Waalwijk 50% voor 

haar rekening neemt en met de verdeling van de 

structurele kosten waarvoor Waalwijk 52% voor 

haar rekening neemt. 

3. Aan het dagelijks bestuur van Baanbrekers de 

taken en bevoegdheden over te dragen voor de 

uitvoering van de Wet inburgering 2021, met 

inachtneming van de in dit voorstel aangeven 

uitzonderingen. 

4. Het aangaan van de 'dienstverleningsovereenkomst 

pluspakkettaken in het kader van de uitvoering Wet 

inburgering 2021' waarin de overdracht aan 

Baanbrekers van taken en bevoegdheden voor de 

uitvoering van de Wet inburgering 2021 nader is 

geregeld. 

5. De burgemeester besluit de bijbehorende volmacht 

te verlenen aan de voorzitter van het dagelijks 

bestuur van Baanbrekers 

6. Akkoord te gaan met de twee varianten van de 

roadmap. 

7. De raad door middel van de raadsinformatiebrief 

uit de bijlage te informeren over uw besluit. 

8. Het concept delegatiebesluit uit de bijlage vast te 
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stellen. 

B55.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
van de VVD fractie 
inzake" 
Arbeidsmigranten" 
weg ermee! 

Door de VVD zijn een aantal vragen gesteld over het gebruik van 
de term "arbeidsmigranten". In de bijlage bij dit voorstel worden 
deze vragen beantwoord. 
 

In te stemmen met de beantwoording van de vragen die 
door de VVD gesteld zijn over het gebruik van de term 
"arbeidsmigranten", zoals opgenomen in de bijlage bij dit 
voorstel. 
 

B56.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

ChristenUnie m.b.t. 
niet kostendekkende 
legestarieven 

De fractie van de ChristenUnie heeft art 47 vragen RvO gesteld 

m.b.t. niet kostendekkende legestarieven 
 

In te stemmen met de beantwoording en deze door te 

sturen naar de Griffie. 
 

 


