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B01.OOT 

 

Verkoop onder 
voorwaarden door 
Casade 

Casade heeft in het verleden woningen verkocht met een korting 
voor de kopers en daarbij een terugkoopregeling. Een dergelijke 
constructie drukt op het investeringsvermogen van een 
corporatie. Bovendien is de vraag naar sociale huur groot. 
Casade wil daarom een deel van deze woningen, als de huidige 
bewoner zelf besluit om te verhuizen, omzetten naar sociale 

huur. Voor een deel van de woningen is daarvoor toestemming 
van het college van burgemeester en wethouders nodig. 

In te stemmen met het verzoek van Casade om 20 
woningen aan de Elzendreef in Waspik en 15 woningen aan 
de Mgr. Bekkerstraat in Waalwijk om te zetten naar sociale 
huur op het moment dat de huidige bewoner besluit de 
woning aan Casade te verkopen. 
 

B02.OOT 

 

Beleidsregels 
PasWijzer Waalwijk 

De PasWijzer Waalwijk is een instrument bedoeld om inwoners 
met een inkomen tot 110% van het geldende sociaal 
minimumniveau deel te laten nemen aan sportieve, culturele, 
educatieve en recreatieve activiteiten. In de vergadering van het 

college van 15 maart 2022 is de PasWijzer Waalwijk aan de orde 
geweest en zijn er beleidsregels vastgesteld. Daarbij is 
abusievelijk de verkeerde bijlage toegevoegd met een onjuiste 
rechtsgrond. De rechtsgrond moet zijn artikel 108 en artikel 160, 
eerste lid onder e van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht. In bijgaande beleidsregels wordt 
deze omissie hersteld. De beleidsregels vastgesteld in de 

vergadering van 15 maart 2021 zijn niet gepubliceerd en hebben 

daarom geen rechtskracht. Het college moet echter wel een 
besluit nemen om de juiste beleidsregels PasWijzer Waalwijk 
2022 vast te stellen. 

1. de beleidsregels PasWijzer 2022 vastgesteld in de 15 
maart 2022 in te trekken. 
2. de beleidsregels PasWijzer 2022, gebaseerd op de 
artikelen 108 en 160, eerste lid onder e van de 

Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht vast te stellen. 
 

B03.OOT 

 

Overdracht 

bevoegdheden en 
aanstellingen 
invordering 
parkeerboetes 

Het opleggen van naheffingen parkeerbelastingen 

(parkeerboetes) is door de gemeente uitbesteed aan het bedrijf 
P1. De wetgeving met betrekking tot de rechtspositie van 
(onbezoldigde) ambtenaren is gewijzigd. Bovendien is P1 voor de 
invordering van naheffingen gebruik gaan maken van een ander 
deurwaarderskantoor. Daarom is het nodig dat uw college een 
aantal besluiten neemt, zodat de deurwaarders over kunnen 
gaan tot invordering van parkeerboetes die niet betaald worden. 

 
 

- de belastingdeurwaarders, werkzaam voor LAVG, aan te 

wijzen als gemeentelijke belastingdeurwaarders voor het 
innen van schulden die zijn ontstaan n.a.v. 
naheffingsaanslagen parkeerbelasting, opgelegd in de 
periode 22 januari 2013 tot en met 19 juli 2019; 
- de belastingdeurwaarders werkzaam voor Cannock Chase 
Public (CCP) aan te wijzen als gemeentelijke 
belastingdeurwaarders; 

- dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan met de 
deurwaarders van LAVG en met die van CCP; 
- volmacht te geven aan LAVG en CCP om in het kader van 
de bevoegdheid van de aangewezen belastingdeurwaarders 
tot invordering, in naam van de gemeente en/of de 
aangewezen belastingdeurwaarders een overeenkomst aan 

te gaan met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders 
(SNG) teneinde gebruik te maken van de diensten van SNG 
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en in dat kader nadere afspraken te maken. 

B04.OOT 
 

3e administratieve 
begrotings-
wijzigingen 2022 

Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de 
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand 
3e administratieve begrotingswijziging 2022 aan. de mutaties 

zijn toegelicht in de begrotingswijziging. 

de 3e administratieve begrotingswijziging 2022 vast te 
stellen. 
 

B05.OOT 

 

Tijdelijke 
noodvoorziening 
leefgeld voor 

vluchtelingen uit de 
Oekraïne Waalwijk 

Er komt een landelijke regeling voor leefgeld voor de Oekraïense 
vluchtelingen. De inwerkingtreding van deze regeling laat nog 
even op zich wachten. Voor Oekraïense vluchtelingen die bij 

particulieren worden opgevangen is er tot op heden geen enkele 
vorm van ondersteuning geweest. Het gaat op dit moment om 

ongeveer 30 personen in Waalwijk.  Voor deze vluchtelingen is er 
een acuut financieel probleem ontstaan. Gemeenten mogen 
vooruitlopend op de landelijke regeling lokaal een tijdelijke 
noodvoorziening leefgeldregeling treffen. Vanaf deze week 
kunnen Oekraïense vluchtelingen een Nederlandse bankrekening 
openen zodat het leefgeld over gemaakt kan worden op de 

bankrekening. 

1. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de landelijke 
regeling te starten met het verstrekken van leefgeld 
conform het kader vermeld in de brief van de 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 21 

maart 2022. 
2. Het leefgeld genoemd onder punt 1 uitsluitend 
beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen die in 
het BRP van de gemeente Waalwijk staan ingeschreven. 
3. De kosten voor de uitvoering te declareren bij het Rijk. 
 

B50.RNO 

 

Onderzoek dat 
vereist is om te 
achterhalen of de 

surfvijver in 
aanmerking komt 

voor de 
aanwijzingsprocedure 

De SGP en LokaalBelang hebben in september 2021 raadsvragen 
gesteld over het zwemwater en de visie op de surfvijver in 
Waalwijk. In deze vragen ligt de nadruk op ‘kwaliteit zwemwater’ 

en het aanleggen van een stadsstrand. Deze vragen komen voort 
uit het gegeven dat er meer en vaker in de surfvijver 

gezwommen wordt dan in het nabijgelegen Hoefsven. En daar 
waar het water van het Hoefsven wél gecontroleerd wordt, 
gebeurt dat bij de surfvijver niet. Dat komt omdat het Hoefsven 
als officiële zwemplas is aangewezen en de surfvijver niet. Naar 
aanleiding van de beantwoording van de raadsvragen heeft 
LokaalBelang een motie ingediend. 

1. In te stemmen met het onderzoek dat vereist is om 

te achterhalen of de surfvijver in aanmerking komt 

voor de aanwijzingsprocedure, om vervolgens van 

de surfvijver officieel zwemwater te maken. 

2. In te stemmen met de kosten voor het onderzoek 

(watermetingen en opstellen Zwemwaterprofiel) a 

€13.000. 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de 

ontwikkelingen rondom de surfvijver. 

B51.RNO 

 

Aanbieden 
ontwerpbegroting 
2023 en 

meerjarenraming 
2024 - 2026 en 
jaarrekening 2021 

Baanbrekers 

Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 
2023 inclusief meerjarenraming toegezonden met het verzoek de 

ontwerpbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. 
De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. De jaarstukken 
2021 worden ter kennisname aan de raden aangeboden. 
De voorliggende begroting is beleidsarm en borduurt voort op de 
koers die eind 2018 door het vaststellen van het document 

De raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van 
Baanbrekers; 

2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van 
Baanbrekers en geen zienswijze in te dienen over de 
ontwerpbegroting 2023. 
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Baanbrekers 2.0 ‘Kom in beweging’ is ingezet. 
De jaarrekening 2021 is voorlopig van aard omdat de 
accountantscontrole nog niet is afgerond. Vooralsnog sluit de 
jaarrekening met een gerealiseerd nadelig resultaat van € 
555.000 (afgerond). 
De ontwerpbegroting 2023 van Baanbrekers resulteert in een 

gemeentelijke bijdrage van € 3.997.000. 

 


