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B01.OOT 

 

Aanwijzing 
collectieve dagen 
voor de horeca 2022 

Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening dient het College de dagen aan te wijzen waarop 
een collectieve festiviteit gehouden mag worden. Op dergelijke 
dagen mag een horecabedrijf –binnen de grenzen van het 
geldende beleid- meer geluid ten gehore (laten) brengen dan op 
normale dagen. 

Zoals de afgelopen jaren zijn de collectieve dagen gekoppeld aan 
(jaarlijkse) evenementen in de drie verschillende kernen. Een 

overzicht van voorgestelde collectieve dagen 2022 treft u 
bijgaand aan. 
Het aantal “individuele dagen” c.q. incidentele festiviteiten is 
conform artikel 4.3 van de APV vastgesteld op maximaal 8 per 
kalenderjaar. 

De evenementen zijn uiteraard onder voorhoud van COVID-19. 

De aanwijzing collectieve dagen voor 2022 vast te stellen 
en op de daarvoor gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

B02.OOT 

 

Extra investeringen 
inclusietraject i.v.m. 
Corona 2022 

Binnen de gemeente Waalwijk wordt hard gewerkt aan de Lokale 
Inclusie Agenda. Het inclusietraject verloopt volgens plan maar 
tevens is geconstateerd dat inclusie en daarmee ook de 
ambtelijke coördinatie veel aandacht en inzet vraagt en dat dit is 
toegenomen a.g.v. Corona. 

In 2022 is extra capaciteit benodigd ten behoeve van het 

doorzetten en intensiveren van het inclusietraject. Het gaat 
bijvoorbeeld om het stimuleren van het aanbod aan toegankelijke 
toiletten (bemoeilijkt a.g.v. Coronamaatregelen en daardoor 
grote consequenties voor inwoners voor wie een toegankelijk 
toilet bittere noodzaak is). Verder gaat het om extra inzet voor 

bewustwording, extra aandacht voor inwoners in een kwetsbare 
positie en wat je als inwoner/ondernemer/organisatie kan doen 
om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook het onder 
de aandacht brengen van toegankelijke activiteiten, die hopelijk 
dit jaar weer plaats kunnen vinden. Onder andere door 
publicaties en campagnes. Extra inzet voor het mobiliseren van 
mensen met een beperking om actief mee te doen aan het 

Platform Toegankelijkheid etc. 
Er is ruimte beschikbaar in de reguliere begroting voor extra 
inzet voor inclusie. Voorgesteld wordt om uit het budget voor 
Integrale Aanpak Sociaal Domein € 24.000 beschikbaar te stellen 
voor de uitbreiding van de uren van de projectleider Inclusie voor 
de periode januari tot november 2022. Concreet betekent dit dat 
de projectleider die voor twee jaar is ingehuurd tot november 

• Een bedrag van € 24.000 beschikbaar te stellen 

voor de uitbreiding van de uren van de 

gemeentelijke projectleider Inclusie voor de periode 

januari tot november 2022 uit het (reguliere) 

budget Integrale Aanpak Sociaal Domein; 

• 15.000 euro beschikbaar te stellen uit de 

Bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis 

(913064) voor intensivering van initiatieven voor 

en door kwetsbare inwoners om gevolgen van 

Corona voor deze groep zoveel mogelijk tegen te 

gaan en daarmee het budget Integrale aanpak 

sociaal domein (6605060) op te hogen met € 

15.000. 

• Bovenstaande mutatie m.b.t. de 

bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis in 

de 

eerstvolgende administratieve wijziging te 

verwerken. 

 



COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-01-2022 

Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit 

2022 zich in die periode wekelijks ca. 6 uur extra kan inzetten 
voor het Waalwijkse inclusiebeleid. 
Daarnaast wordt voorgesteld om incidenteel 15.000 euro 
beschikbaar te stellen uit de coronacompensatie-middelen ter 
bevordering van inclusie, en voor intensivering van initiatieven 
voor en door kwetsbare inwoners. In de gemeente Waalwijk 

wordt gebruik gemaakt van het Platform Toegankelijkheid met 
daarin ervaringsdeskundigen c.q. inwoners van alle leeftijden die 

zelf een beperking hebben. De specifieke invulling en keuze voor 
doelen en doelgroepen van deze incidentele middelen wordt met 
hen gemaakt. 

B03.OOT 

 

TVS - 5e regeling - Vanwege de (gedeeltelijke) sluiting van de sportaccommodaties 

in het vierde kwartaal van 2021 wordt er momenteel een nieuwe 
TVS-regeling opgesteld door het Rijk om de huur kwijt te 
schelden aan amateursportorganisaties. 
Net als bij TVS-1, TVS-2, TVS-3 en TVS-4 stellen wij voor om ook 
de huren van amateursportorganisaties kwijt te schelden conform 
de (nog te publiceren) 5e TVS-regeling van het Rijk. 
Daarnaast zijn inmiddels de TVS regelingen van het eerste en 

tweede kwartaal van 2021 vastgesteld. Zoals eerder besloten 

moet het verschil tussen de kwijtgescholden huur en het bedrag 
van de vaststelling vanuit het Rijk ten laste worden gebracht van 
de bestemmingsreserve corona. Het gaat om een bedrag van € 
3.963 voor het eerste kwartaal 2021 en een bedrag van € 2.975 
voor het tweede kwartaal 2021. 

- Akkoord te gaan met het kwijtschelden van de huur van 

amateursportverenigingen conform de (nog te publiceren) 
voorwaarden van de 5e TVS-regeling, hiervoor subsidie aan 
te vragen bij het Rijk en een eventueel verschil te dekken 
uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis 
(913064). 
- Een bedrag van € 6.938 uit de bestemmingsreserve 
maatregelen coronacrisis (913064) te onttrekken ter 

compensatie van de huurkwijtschelding die niet door het 

Rijk is vergoed en deze boeken op 6953010. 
 

B04.OOT 
 

Subsidieregeling 
coronacrisis 2022 

Op 16 december heeft de Raad besloten de subsidieregeling 
coronacrisis 2021 te verlengen naar 2022 om ook in 2022 het 
exploitatietekort te kunnen dekken van organisaties in het 
maatschappelijk middenveld. Om de subsidieregeling coronacrisis 
2021 te verlengen naar 2022 is formeel nog besluitvorming door 
het College nodig ten behoeve van deze verlenging en de 

publicatie hiervan. 

Met de verlenging van de subsidieregeling 2021 naar 2022 
hoeven geen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. Het 
subsidieplafond blijft € 500.000, waarvan op dit moment nog 
ongeveer € 400.000 resteert. 

- Akkoord te gaan met bijgaande verlenging van de 
subsidieregeling coronacrisis en deze te publiceren. 
 

B05.OOT Beleidsregel 
bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs 

In de huidige beleidsregel bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs wordt voor de bepaling van het aantal 
groepen/gymuren o.a. uitgegaan van de per 1 oktober 2019 

De "Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 
Waalwijk 2022" vast te stellen. 
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Waalwijk 2022 afgeschafte gewichtenregeling. In de door het college vast te 
stellen aangepaste beleidsregel is voor de berekening van het 
aantal groepen/ gymuren een nieuwe berekening opgenomen. 
Deze berekening is, evenals de ruimtebehoefteberekening in de 
door de gemeenteraad op 21 december 2021 vastgestelde 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk 2022, 

gebaseerd op de achterstandsscore, zoals gepubliceerd door de 
Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. 

B06.OOT 

 

Huisvestings-
programma 2022 

Op grond van artikel 6 van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk (hierna 
huisvestingsverordening) kunnen schoolbesturen jaarlijks vóór 1 

februari het college van burgemeester en wethouders verzoeken 
om voorzieningen op te nemen op het huisvestingsprogramma. 
Artikel 2 van genoemde verordening geeft een omschrijving van 
de huisvestingsvoorzieningen die kunnen worden 
aangevraagd/voor bekostiging door de gemeente in aanmerking 
komen. Door het bestuur van de Vereniging voor Hervormd 
Christelijk Schoolonderwijs is voor het huisvestingsprogramma 

2022 het verzoek ingediend tot het bekostigen van de 

permanente uitbreiding van CBS De Brug in Waspik. De aanvraag 
is getoetst aan de huisvestingsverordening en opgenomen in het 
concept- huisvestingsprogramma 2022. Het concept-
huisvestingsprogramma is voorgelegd aan de schoolbesturen. Zij 
stemmen in met het concept-programma. 

- bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma 2022 vast te 
stellen; 
- in het huisvestingsprogramma 2022 is permanente 

uitbreiding van CBS de Brug opgenomen. Zodra er meer 
duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de uitbreiding 
ter plaatse kan worden gerealiseerd, een voorstel te doen 
aan de gemeenteraad tot het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet. 
 

B07.OOT 

 

Weekmarkt - Inzet 
Peter de anderhalve 
meter 

Afgelopen jaar is Jack Houben tijdelijk ingezet om tijdens de 
weekmarkt te zorgen dat bezoekers van de weekmarkt zich aan 
de anderhalve meter afstand regel hielden onder de naam "Peter 
de anderhalve meter". Deze manier van handhaven was een 
ludieke manier om mensen te wijzen op het houden van afstand 
en werd goed ontvangen door de bezoekers. Met de inzet van 

Jack Houben werden de BOA's ontlast met betrekking tot het 

handhaven van de coronamaatregelen op de weekmarkt. 
Gezien het grote succes en het belang om, met de wederom 
stijgende besmettingen door de omikron variant van het 
coronavirus, te blijven handhaven op de 1,5 meterregel willen we 
Jack Houben komend half jaar wederom inzetten om op deze 

ludieke wijze te handhaven. Op deze manier houden we de BOA's 
beschikbaar op andere plaatsen en wordt er, op laagdrempelige 

- J. Houben voor 6 maanden in te zetten ad € 400 per 
week om de anderhalve meter maatregel te handhaven op 
de weekmarkt. 
2. Het budget 6301010 (straatmarkten) op te hogen met € 
10.400 en deze uit de bestemmingsreserve maatregelen 
coronacrisis (913064) te onttrekken. 

3. bovenstaande mutaties m.b.t. de bestemmingsreserve 

maatregelen coronacrisis in de eerstvolgende 
administratieve begrotingswijziging te verwerken. 
 



COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-01-2022 

Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit 

wijze, toch geborgd dat mensen zich houden aan de 
maatregelen. 
Er zijn reeds middelen beschikbaar gesteld door het rijk ten 
behoeve van de weekmarkt én voor handhaving. 

B08.OOT 

 

Matrix afhandeling 

subsidies 2021 

Gedurende het jaar 2021 waren de maatregelen rondom corona 

erg grillig. Het eerste en tweede kwartaal van 2021 zat er veel 
'op slot', waarna de samenleving weer redelijk open werd 
gesteld. Eind november werden de maatregelen echter weer flink 

aangehaald en sindsdien verkeren we weer in lockdown. 
Door de veranderende maatregelen is het voor de organisaties 
die een subsidie ontvangen niet (altijd) mogelijk geweest om te 
voldoen aan de prestatieafspraken. Gezien de organisaties wel 

kosten hebben gemaakt voor verschillende activiteiten maar deze 
niet altijd door konden gaan is het niet reëel om subsidie terug te 
vorderen over 2021. 
Hierbij hebben we kritisch gekeken naar de soorten subsidies en 
naar de gevolgen wanneer de subsidie lager wordt vastgesteld. 
In de bijlage is een matrix terug te vinden m.b.t. het voorstel 
hoe we de subsidies over 2021 willen afhandelen. Deze matrix is 

ook afgestemd met de accountant. 

- Akkoord te gaan met bijgaande matrix en op basis van 

deze matrix de vaststellingsaanvragen met betrekking tot 
de verleende subsidies over 2021 af te handelen 
 

B10.OOT 

 

Mandaatregeling 
Waalwijk 2022 

Aan het einde van elk jaar wordt het mandaatregister en het 
bijbehorende mandaatbesluit geactualiseerd. Namens alle 
teammanagers is hiervoor input aangeleverd (zie bijlagen). De 
teammanagers zijn gevraagd de wijzigingen voor te bespreken 

met de verantwoordelijk wethouders. 
Aan dit advies zijn twee bijlagen toegevoegd: één versie waarop 
de wijzigingen bijgehouden zijn en één versie zoals de nieuwe 
mandaatregister er uit komt te zien. 
In de communicatie richting de medewerkers zal worden 
benadrukt dat bij politiek sensitieve aangelegenheden 
afstemming met het betrokken bestuursorgaan moet worden 

bereikt, voorafgaand aan het nemen van een definitief besluit. 

Bijgevoegd vindt u de tekst die toegevoegd zal worden aan de 
versie van het register dat op intranet zal worden gepubliceerd. 
De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op 
bevoegdheden voor de OMWB. Hiervoor is een aparte toelichting 
toegevoegd. 

Het college, de burgemeester, invorderingsambtenaar en 
de heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun 
bevoegdheden betreft: 
- het mandaatregister 2022 vast te stellen en een dag na 

publicatie inwerking te laten treden; 
- Het mandaatbesluit 2019 en het mandaatregister 2020 in 
te trekken met ingang van de dag na die van 
bekendmaking van het mandaatregeling 2022. 
 

B50.RNO Oprichting Stichting 
Risicobeheer 

Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan 
van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de 

Kennis te nemen van het ingekomen ontwerpbesluit 
(bijlage 2) en de gemeenteraad te adviseren geen lokale 
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Veiligheidsregio's Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit 
genomen tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer 
Veiligheidsregio’s, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema 
risicobeheer rondom ongevallen en schade en die voor de 
veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt. 
Het algemeen bestuur van een veiligheidsregio is alleen bevoegd 

tot het oprichten van een stichting als de gemeenschappelijke 
regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder 

aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van 
het daarmee te dienen openbaar belang (artikel 31a, lid 1 Wet 
gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke 
regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
voorziet in die mogelijkheid. 

Een besluit tot de oprichting van een stichting mag door het 
algemeen bestuur echter pas worden genomen nadat de raden 
van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is 
toegezonden en deze in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen 
en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen 
(artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen). 
De kosten voor de stichting worden gefinancierd vanuit de 

bestaande begroting van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant. Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor de 
gemeente Waalwijk. 

zienswijze in te dienen vanuit de gemeente Waalwijk. 
 

B51.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Samen 

Waalwijk over de 
raadsinformatiebrief 
104-21 en 
bestuurdersbrief 81-
21 collegebesluit niet 
deel te nemen in 
publiek 

ontwikkelbedrijf 
REKS 

Fractie Samen Waalwijk heeft vragen gesteld over de 
raadsinformatiebrief 104-21 en bestuurdersbrief 81-21 

collegebesluit niet deel te nemen in publiek ontwikkelbedrijf 
REKS 
 

1. in te stemmen met de bijgevoegde brief met de 
antwoorden op de gestelde vragen. 

 

B52.RNO 

 

Beantwoording 
schriftelijke vragen 
Lijst IJpelaar op 

grond van artikel 47 
RvO: "Overlast Hop 

De fractie : Lijst IJpelaar heeft op grond van Artikel 47 van het 
Reglement van Orde, schriftelijke vragen gesteld. De vragen 
hebben betrekking op de overlast van Hop in de tuinen op de 

Winterdijk. 
 

De Fractie: Lijst IJpelaar te beantwoorden conform 
bijgevoegde brief. 
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in de tuinen op de 
Winterdijk" 

B53.RNO 

 

Beantwoording 
vragen art. 47 RvO 
LokaalBelang inzake 

vindbaarheid van 
onze inwoners 

In een brief van 17 december 2021 heeft de raadsfractie van 
LokaalBelang vragen gesteld ex artikel 47 RvO aangaande de 
vindbaarheid van onze inwoners. Bijgevoegd treft u een concept 

beantwoording van de vragen aan. 
 

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de 
schriftelijke vragen ex. art. 47 RvO van LokaalBelang van 
17 december 2021 over de vindbaarheid van onze 

bewoners. 
 

B54.RNO 

 

Beantwoording 

artikel 47 vragen 
RvO Lijst Pouw en 
Lijst IJpelaar m.b.t. 

houtstook 

Lijst Pouw en Lijst IJpelaar hebben vragen gesteld op basis van 

artikel 47 van het Reglement van Orde. De vragen gaan over de 
overlast van houtstook. 
 

- in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 

- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te 
sturen. 
 

B55.RNO 

 

Evenementenvisie In februari 2020 heeft het College een besluit genomen over de 
evenementenvisie "Duurzaam, dynamisch, divers". Op het 
moment dat de evenementenvisie in de raad behandeld zou 
worden (maart 2020, start corona) is besloten de behandeling 

van de evenementenvisie aan te houden. Momenteel is 
onduidelijk hoe lang alle maatregelen rondom het coronavirus 
nog voortduren maar zijn we van mening dat het goed is de 
evenementenvisie opnieuw voor te leggen aan de Raad. 

Met deze evenementenvisie willen we meer aandacht hebben 
voor duurzaamheid, kwaliteit, diversiteit, vernieuwing, 
ondernemerschap en professionalisering van de evenementen. 

Daarmee willen we een duurzaam, dynamisch, divers 
evenementenaanbod creëren voor, op de eerste plaats, alle 
inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle en ook voor 
bezoekers ver daar buiten. 
2022 wordt, wanneer de raad conform het voorstel besluit, 
gebruikt om alle voorbereidingen te treffen om de gewenste 
kwaliteitsslag te maken zoals beschreven in de 

evenementenvisie.https:// 

inproces.waalwijk.nl/home/entiteit/zaak/2022-002701 
Ongeacht of door Corona de evenementen plaats kunnen vinden 
zoals in een ‘normaal’ jaar, kunnen er wel veel actiepunten uit de 
evenementenvisie uitgevoerd worden. Hierbij is te denken aan: 
het schrijven van de uitvoeringsnota, de organiseren van 

bijeenkomsten (eventueel in aangepaste vorm) en alle 
administratieve en procesmatige verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd. 

- Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en 
evenementenvisie en deze voor te leggen aan de raad. 
- Bij de kaderstelling in 2022 t.b.v. 2023 en verder ter 
afweging mee te nemen om structureel €50.000,- extra 

beschikbaar te stellen ten behoeve van het subsidiëren van 
evenementen zodat de claims op garantstellingen het 
subsidiëren van kleine evenementen niet in de weg staat 
- De raad voor te stellen de reeds beschikbaar gestelde 

middelen ad € 33.000 (voor 2021 en 2022) in de kadernota 
2021 in te zetten voor de doelen zoals beschreven in de 
evenementenvisie, met dien verstande dat de beschikbaar 

gestelde middelen worden ingezet in 2022 en 2023 (hiertoe 
zal in het najaarsbericht 2022 een voorstel worden 
opgenomen om de beschikbaar gestelde middelen voor 
2022 in te zetten in 2023) 
 



 


