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B01.OOT 

 

Reglement 
basisregistratie 
personen Waalwijk 

Op grond van een besluit van uw college dat is genomen in November 
2015 verstrekt team Publiekszaken maandelijks een overzicht met 
persoonsgegevens van nieuwe inwoners aan de Stichting Platform 
Waspik. De regelgeving omtrent het verstrekken van persoonsgegevens, 
de privacy van personen en het terughoudend zijn in het verstrekken van 
persoonsgegevens is in de afgelopen jaren aangescherpt en heeft veel 
aandacht gekregen. Om die reden adviseert team Publiekszaken de 
verstrekking van deze persoonsgegevens te beëindigen. 
De verstrekking aan platform Waspik was opgenomen in bijlage 6 van het 
Reglement basisregistratie personen Waalwijk dat is vastgesteld op 16 
november 2021. Die opname in de bijlage was hoe dan ook onjuist, 
aangezien het reglement een algemene regeling is, waarin geen concrete 
verstrekkingen opgenomen moeten worden. Daarom wordt geadviseerd 
het reglement opnieuw vast te stellen en artikel 3, derde lid, en bijlage 6 te 
laten vervallen. 

de verstrekking van persoonsgegevens aan platform Waspik te 
beëindigen en het Reglement basisregistratie personen Waalwijk 
opnieuw vast te stellen 

 

B03.OOT 

 

Deelname 

'arbeidsmigratie 
werkt' 

In de gemeente Waalwijk willen we graag dat iedereen mee kan 

doen en daadwerkelijk meedoet. Om de afstand tussen onze 
inwoners en arbeidsmigranten te verkleinen, bij te dragen aan 
het integratieproces en arbeidsmigranten een gezicht te geven, 
willen we deelnemen aan de campagne 'arbeidsmigratie werkt'. 
In dit voorstel werken we dit verder uit en vragen wij uw 

akkoord. 

1. In te stemmen met de deelname aan de campagne 

'arbeidsmigratie werkt' met een looptijd tot medio 2024. 
De totale kosten hiervan bedragen €9.000 exclusief BTW; 
2. de kosten van €9.000 ten lasten brengen van 6612035, 
integratie en route naar werk 
 

B04.OOT 

 

Beleidsregels 
Schuldhulpverlening 
gemeente Waalwijk 

Naar aanleiding van het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 
schuldhulpverlening Belofte maakt schuld op 8 februari 2022 
door de raad moeten de huidige beleidsregels aangepast worden. 
De wijzigingen in de nieuwe vast te stellen beleidsregels ten 
opzichte van de huidige beleidsregels zijn: 
Zelfstandige ondernemers hebben toegang tot de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening. 
In het kader van de stress-sensitieve aanpak gaan we meer 
werken met het inzetten van saneringskredieten en is dit product 
toegevoegd aan artikel 4 lid 1 g. 

 
 

1. De beleidsregels schuldhulpverlening Waalwijk in trekken. 
2. De beleidsregels Toelating Schuldhulpverlening gemeente 
Waalwijk 2022 vast stellen. 
3. De beleidsregels Toelating Schuldhulpverlening gemeente 
Waalwijk 2022 bekend maken. 

B05.OOT 

 

Beleidsregels 
PasWijzer Waalwijk 
2022 

Vanuit het ArmoedeLAB Waalwijk is er een werkgroep 
modernisering PasWijzer ontstaan. De werkgroep heeft  
onderzocht of de PasWijzer gebruiksvriendelijker en minder 
stigmatiserend uitgevoerd kan worden als er gebruik gemaakt 
wordt van  nieuwe technieken  zoals bijvoorbeeld Blockchain.  Dit 

1. De beleidsregels PasWijzer Waalwijk 2022 vast stellen. 
2. De beleidsregels PasWijzer Waalwijk 2022 te publiceren. 
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heeft geleid tot een marktverkenning op het gebied van 
applicaties voor de uitvoering en stadspassen. Er  heeft een 
inkooptraject plaatsgevonden en er is een  nieuwe applicatie voor 
de PasWijzer aangeschaft.  Omdat de uitvoering van de 
PasWijzer op een andere wijze wordt ingericht is het nodig dat 
voor de uitvoering kaders vastgesteld worden. Deze kaders zijn 

opgenomen in de nieuwe Beleidsregels PasWijzer Waalwijk 2022. 

B06.OOT 

 

Aanpassingen 

ontwerpbestemmings
plan "Waalwijk, Mr. 
van Coothstraat 6 

Vorige week heeft uw college ingestemd met het vrijgeven van 

het ontwerpbestemmingsplan "Waalwijk, Mr. van Coothstraat 6". 
De initiatiefnemer heeft recent het bouwplan op de digitale 
ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gelegd. Gebleken 
is dat het bouwplan op sommige onderdelen niet aansluit bij 

het ontwerpbestemmingsplan of andersom: het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het nog niet mogelijk 
om het gewenste bouwplan te realiseren. 
Wat moet er nog juridisch mogelijk worden gemaakt: 
- alle balkons moeten binnen de bestemming vallen: we lossen 
dit op door twee bouwvlakken iets te 
verruimen. 

- toegang parkeerkelder blok 2: we lossen dit op door de 

bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" iets te 
verruimen. 
- de trap naar de kelder en de trap naar het zwembad van blok 
1: deze zullen worden mogelijk gemaakt 
door in het artikel 5.2.3. de woorden " ondergrondse 

parkeergarage" te vervangen door "ondergronds 
bouwwerk"; 
- de luifels van de entrees: hier wordt een aparte bepaling voor 
opgenomen in de regels, dat te aanzien 
van de luifels van de entrees er een overschrijding van 2,4 meter 
mag plaatsvinden. 

 

Bovenstaande houdt in dat we de bijlagen behorende bij het 
ontwerpbestemmingsplan, zoals de nota van inspraak en 
vooroverleg, goed moeten controleren en moeten bekijken of 
bovenstaande punten van invloed zijn op de beantwoording. 
Indien nodig zullen de bijlagen worden aangepast. Bijv. als we de 
ontwerpbestemmingsplan "groen" iets verminderen, wat heeft 
dat voor invloed op de berekening van de m2 opgenomen in punt 

- het ontwerpbestemmingsplan incl. mogelijke bijlagen op 

bovenstaande punten aan te passen zodat het 
gewenste bouwplan aansluit op het 
ontwerpbestemmingsplan; 
- dat er rekening wordt gehouden met alle 

beleidsuitgangspunten vanuit de gemeente en de belangen 
van omwonenden niet (meer) worden geschaad t.o.v. het 
eerder genomen besluit (d.d. 8 maart jl.). 
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6.a.6 van de nota van inspraak. Maar ook, de staat van 
wijzigingen dient te worden aangevuld etc. 
Uiteraard worden er geen keuzes gemaakt die afbreuk doen aan 
onze beleidsuitgangspunten. Indien er ambtelijk ook maar enige 
twijfel is over mogelijke frictie met andere beleidsuitgangspunten 
wordt dit met de portefeuillehouder besproken en indien nodig, 

alsnog aan uw college voorgelegd. 

B50.RNO 

 

Uitvoering 

herindicaties Wmo 
financiële begeleiding 

Op 29 juni 2021 heeft de Cliëntenraad een brandbrief gestuurd 

aan de Raad, college en de SAR over de herindicatie Wmo 
financiële begeleiding. Naar aanleiding van deze brief is er op 13 
juli 2021 contact opgenomen met de cliëntenraad RIBW voor het 
maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit 

gesprek heeft op 7 september 2021 plaatsgevonden. Naar 
aanleiding van dit gesprek is er op 16 november 2021 
aanvullende informatie toegestuurd door de cliëntenraad, het 
bleek uiteindelijk om twee casussen te gaan. Naar aanleiding van 
de verkregen informatie van de Cliëntenraad is een schriftelijke 
reactie voor de Cliëntenraad en een raadsinformatiebrief 
opgesteld. zie bijlagen. 

1. Kennis te  nemen van de brandbrief van de Cliëntenraad 

RIBW van 29 juni 2021. 
2. De Cliëntenraad schriftelijk te informeren door middel 
van bijgaande concept brief. 
3. De raad te informeren door middel van bijgaande 

raadsinformatiebrief en afschrift van brief aan 
Cliëntenraad. 
4. De Sar te informeren door middel van het toezenden van 
een afschrift van de brief aan de cliëntenraad en de 
raadsinformatiebrief. 

 

B51.RNO 

 

Proces en participatie 
Mobiliteitsplan 

In april begint het participatieproces van het mobiliteitsplan. 
Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad 

geïnformeerd over dit proces. 

1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief 
over het proces van het mobiliteitsplan; 

2. De Raadsinformatiebrief te versturen naar de raad. 

B53.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

ChristenUnie inzake 
armoedemonitor 
2019 

De Fractie van de ChristenUnie heeft op 1 maart 2022 

schriftelijke vragen gesteld over de Armoedemonitor Waalwijk. In 
bijgaande conceptbrief worden de gestelde vragen beantwoord. 
 

1. Kennis nemen van de gestelde schriftelijke vragen van 

de Christen Unie over de Armoedemonitor 
2. Over te gaan tot een beantwoording van de gestelde 
vragen door middel van bijgaande conceptbrief. 

B54.RNO 

 

Ingekomen stuk 67 
m.b.t. verzoek om 

duidelijkheid 
beleid/voortgangsrap
portages Het 

Schoenenkwartier 

De Raad heeft een e-mail ontvangen van Dhr. Weijters m.b.t. "de 
voortgangsrapportages van het Schoenenkwartier". In de 

bijlagen zijn de brief van Dhr. Weijters en de voorgestelde reactie 
terug te vinden. 
 

- Akkoord te gaan met bijgevoegde brief en deze te 
verzenden aan Dhr. Weijters 

- De brief ter informatie te delen met de Raad 

 

B55.RNO 

 

Vaststelling Notitie 
Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) 
Grootschalige Opwek 

Na het vaststellen van de Kadernota Grootschalige Opwek 
Duurzame Energie door de gemeenteraad is in het najaar van 

2021 de m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) gestart met 
de ter inzagelegging van de concept-NRD (Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) voor het zoekgebied. De NRD is als het ware het 
programma van eisen voor de m.e.r. We bepalen hierin welke 

1. Kennis te nemen van de Reactienota NRD (bijlage 2) 
naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en adviezen 

van de CieMER en de GGD (bijlage 3); 
2. In te stemmen met bijgevoegde NRD (bijlage 1) inclusief 
Participatie- en Communicatieplan (bijlage 4) en 
aangepaste kaart van het zoekgebied (bijlage 5); 
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effecten we willen onderzoeken, hoe we dat doen en met welke 
diepgang. 
De uitkomsten van deze procedure zijn belangrijk voor de 
afweging welke locaties binnen het zoekgebied het meest 
geschikt zijn voor zonnevelden en/of windparken. Daarnaast is 
na de zomer van 2021 een start gemaakt met de gesprekken 

met de verschillende ontwikkelaars die een positie hebben in het 
gebied, met betrokken omwonenden en met verschillende 

belangenorganisaties. 
 
Naar verwachting kunnen we begin 2023 de 
milieueffectrapportage afronden. Het resultaat is een 
milieueffectrapport op planniveau (planMER) op basis waarvan 

een voorkeursalternatief (VKA) is gekozen. Het VKA wordt 
vervolgens vertaald in plaatsingszones in het gemeentelijk 
beleid. Dat zal een beleidsvisie zijn (structuurvisie of 
omgevingsvisie, afhankelijk van het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet). Binnen de 
plaatsingszones die in de beleidsvisie zijn aangewezen, kunnen 
vervolgens concrete initiatieven worden ontwikkeld waarvoor 

ontwikkelaars onder voorwaarden een omgevingsvergunning 
kunnen aanvragen. 
Die omgevingsvergunning kan, op grond van de Interim 
Omgevingsverordening van de provincie, voor een periode van 
ten hoogste 25 jaar worden verleend. 
 

In het proces om te komen tot een definitieve NRD zijn direct 
betrokkenen en andere belanghebbenden geïnformeerd én 
geraadpleegd. Naast informele gesprekken in 2021 hebben 
bewoners en andere betrokkenen van 23 december 2021 tot 17 
februari 2022 hun mening kunnen geven over de conceptversie 

van de NRD door het indienen van een zogenaamde zienswijze. 
En op 18 januari 2022 is een uitgebreide digitale 

informatiebijeenkomst gehouden waarvoor zich 79 
geïnteresseerden hadden aangemeld. 
Tevens is advies gevraagd én ontvangen van de Commissie voor 
de milieueffectrapportage (CieMER) en de GGD Team 
Gezondheid, Milieu & Veiligheid Brabant (GGD). 
Op basis van alle (45) ingediende zienswijzen is een Reactienota 

3. In te stemmen met het Afsprakenkader 
Maatschappelijke Meerwaarde (bijlage 6, voorheen de 
Green Deal) en de burgemeester te mandateren deze 
namens het college te ondertekenen. 
4. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel om aan 
de raad de NRD ter vaststelling voor te leggen voor de 

vergadering van 21 april aanstaande (bijlage 7), met dien 
verstande dat nog enkele tekstuele aanpassingen met de 

portefeuillehouder moeten worden doorgevoerd. 
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NRD opgesteld. Naar aanleiding van deze Reactienota en beide 
adviezen is de NRD aangepast naar een definitieve versie. 
 
In dit advies wordt voorgesteld om de definitieve NRD ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen. Hierna kan het 
onderzoeksprogramma van de m.e.r. formeel van start gaan. De 

NRD is daarmee een belangrijke stap in de procedure om de 
ontwikkeling van een haalbare én gedragen grootschalige opwek 

van wind- en zonne-energie in de gemeente Waalwijk mogelijk te 
maken. 
 
Parallel aan het proces om te komen tot een NRD is met de 
ontwikkelaars voor Wind overeenstemming bereikt over een 

intentieovereenkomst, met als basis de concept-Afsprakenkader 
(voorheen Green Deal) die op 14 december door uw college is 
vrijgegeven voor onderhandeling. Deze is op details aangepast. 
In deze intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken 
vastgelegd over de invulling van minimaal 50% lokaal eigendom 
en de sociale en financiële participatie. Hiermee beogen wij een 
transparant proces te borgen en dat ontwikkelaars zich 

committeren aan de gemaakte afspraken. Met deze stappen kan 
Waalwijk actief invulling geven aan haar rol als Ondernemende 
Pioniersstad. 

 


