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B01.OOT 

 

Tijdelijk gratis 
parkeren centrum 
Waalwijk 

De gemeente schort het betalen van het parkeergeld in het 
centrum van Waalwijk tijdelijk op. Dit om tegemoet te komen 
aan de problemen van de ondernemers als gevolg van de 
lockdown vanwege corona. Deze maatregel duurt tot tenminste 
de volgende landelijke persconferentie over het 
maatregelenpakket rondom het coronavirus. De 

inkomstenderving aan parkeergelden voor de gemeente bedraagt 
circa 10.000 euro per week en deze worden gecompenseerd uit 

de corona compensatiegelden. 

1. Tijdelijk gratis parkeren in te voeren in het centrum van 
Waalwijk. Dit tenminste tot aan de eerst volgende 
landelijke persconferentie over het maatregelenpakket 
rondom het Coronavirus. 
2. De inkomstenderving van circa 10.000 euro per week te 
dekken uit de corona compensatiegelden. 

 

B50.RNO 

 

Raadsinformatiebrief 
m.b.t. 
Evaluatieverslag 

armoedebeleid Blik 
op de toekomst 

In het coalitieakkoord staat het armoedebeleid opgenomen als 
een belangrijk speerpunt waarbij het inzetten op duurzame 
oplossingen de voorkeur heeft. In januari 2019 is het beleidsplan 

Samen uit armoede door de raad vastgesteld. Van verzachten 
van de gevolgen van armoede wordt ingezet op het bestrijden 
van armoede. Er is een toezegging gedaan dat de raad een 
evaluatieverslag krijgt over de inzet op het terrein van armoede 
beleid. Er is een evaluatie verslag gemaakt en dit verslag is met 
een voorstel voor de raad,  op 2 november 2021 in het college 
akkoord bevonden. 

Omdat het evaluatieverslag Blik op de toekomst een kennisname 

document is, is in overleg met de griffier en de 
portefeuillehouder  besloten dat het document niet geagendeerd 
wordt maar via een raadsinformatiebrief ter kennisname  wordt 
aangeboden. 

de raad te informeren over het evaluatieverslag 
armoedebeleid Blik op de toekomst door middel van 
bijgaande raadsinformatiebrief, met dien verstande dat in 

de raadsinformatiebrief een passage moet worden 
opgenomen waarin wordt aangegeven dat 2019 als 0-
meeting wordt gehanteerd en dat in 2022 een eigen 
dashboard zal worden ontwikkeld en dat die zal fungeren 
als armoedemonitor. 
Brief i.o.m. portefeuillehouder aanpassen. 
 

B51.RNO 

 

Stemadvies VNG ALV 
13 januari 2022 

Voorgenomen standpunten (stemmen) van Waalwijk op de 
ingelaste ALV VNG op 13 januari a.s. 
 

Deze voorgenomen stemrichting te accorderen en 
aansluitend ter informatie te delen met de raadsleden. 

B52.RNO 
 

Suppletie aanvraag 
explosieven tweede 
wereldoorlog 2021 

Door derden zijn in 2021 bij een project op industrieterrein 
Haven kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De 
werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. 

Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de 
gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een 

suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het 
Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van 
opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. 
Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van 
commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet 

De raad voor te stellen bijgesloten aanvraag voor een 
suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor de 
gemaakte kosten in het opsporen van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen en 

in te dienen. 
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indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte 
kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2022 een raadsbesluit te 
worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 

B53.RNO 

 

Art. 47 vragen fractie 

Samen Waalwijk 
inzake aanvullende 
vragen Woonalliantie 

en intentie-
overeenkomst Rabo-
build 

Door Samen Waalwijk zijn een aantal raadsvragen gesteld over 

de Woonalliantie en de intentieovereenkomst die is afgesloten 
met Rabo Smartbuilds. In de bijlage bij dit voorstel worden de 
gestelde vragen beantwoord. 

 

In te stemmen met de beantwoording van de gestelde 

vragen over de Woonalliantie en over Rabo Smartbuilds, 
zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel, met dien 
verstande dat in de inleiding een passage moet worden 

opgenomen waarin de gemeente haar waardering 
uitspreekt voor het initiatief en bij antwoord 9 aangeven 
dat de gemeente ook met Casade in gesprek is om extra 
woningen in het sociale segment toe te voegen. 

B54.RNO 

 

Kadernota 2023 
Gelijke Kansen op 
een gezond leven 
van de GGD Hart van 
Brabant 

Op 17 december 2021 hebben de raad en het college de 
Kadernota 2023 Gelijke kansen op en gezond leven van de GGD 
Hart van Brabant ontvangen. De kadernota wordt op 24 maart 
2022 vastgesteld door het AB van de GGD Hart van Brabant. De 
raden van de deelnemende gemeenten mogen de zienswijze op 

deze kadernota geven. 

de gemeenteraad te adviseren: 
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 van de GGD 
Hart voor Brabant; 
2. Instemmen met de Kadernota 2023 Gelijke kansen op 
een gezond leven van de GGD Hart voor Brabant; 

3. Instemmen met de prognose voor de gemeentelijke 
bijdrage van de kadernota 2023 van de GGD 
(inwonersbijdrage: € 1.805.861); 

4. De voorlopige inwonersbijdrage mee te nemen bij het 
opstellen van de gemeentelijke begroting 2023. 

B56.RNO 

 

Collegevoorstel: 

Verduurzaming 
Sportpark De Gaard 

Gemeente Waalwijk heeft gezamenlijk met voetbalvereniging 

NEO '25 en RWB een business case uitgewerkt om te komen tot 
de verduurzaming van beide sportaccommodaties. Door het 
beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ter hoogte van    
€ 112.500,00 kunnen beide verenigingen door middel van 
warmtepompen in hun warmte behoefte worden voorzien en 
worden bij beide verenigingen zonnepalen geplaatst voor de 
eigen energie opwek. Hiermee wordt sportpark De Gaard de 

eerste gasloze sportaccommodatie in Waalwijk en wordt jaarlijks 

ca. 25 ton CO2 uitstoot bespaard. Hiermee toont de gemeente 
haar voorbeeldrol in de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. 

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan verduurzamen 

Sportpark de Gaard; 
2. In te stemmen met de uitvoering van de 
verduurzamingsmaatregelen, met een benodigde 
investering ter hoogte van totaal ca. € 112.500 ,-- 
3. In te stemmen met een aanpassing van de huurprijs van 
beide voetbalverenigingen, op basis van een budgettair 
(kostprijs dekkend) aanpassing ter hoogte van de 

kapitaallast, welke kan worden voldaan uit de besparing op 

de energielasten van de vereniging. 
 

B57.RNO 

 

Raadsinformatiebrief 

Decembercirculaire 
2021 m.b.t. uitkering 
gemeentefonds 

## De decembercirculaire leidt tot afwijkende financiële 

consequenties voor het huishoudboekje van de gemeente: 

 

1. De effecten van de decembercirculaire 2021 voor 2021 

te verwerken in de jaarrekening 2021; 
2. De effecten van de decembercirculaire 2021 voor de 
(meerjaren)begroting 2022 – 2025 op te nemen in het 
voorjaarsbericht 2022; 
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• Voor 2021 leidt dit tot een netto voordeel van € 48.000, 

te verwerken in de aankomende jaarrekening; 

• Voor 2022 leidt dit tot een netto voordeel van € 97.000, 

te verwerken via een aan te bieden begrotingswijziging 

bij het voorjaarsbericht 2022. 

Zowel in de begroting 2022 als het najaarsbericht is een 

overzicht opgenomen betreffende de structurele en de incidentele 

baten en lasten. Dit leidt tot het structurele begrotingssaldo. 

Vanaf 2022 toetst de provincie hier op en zal dit worden gebruikt 

bij haar oordeel. Omdat wij de cijfers graag op een eenduidige 

manier aan u presenteren zullen wij dit vanaf nu blijven doen. 

 

Het effect van de decembercirculaire 2021 op het structurele 

begrotingssaldo ten opzichte van het meerjarenbeeld is als volgt: 

bedragen x € 1.000  2021    2022      2023     2024         2025 

Saldi najaarsbericht  

2021                       V595    V2.203   V1.046   V2.177     V2.715 

 

Effecten  

Decembercirculaire  

2021                        V48       V97           -              -               - 

 

Saldi na  

Decembercirculaire  

2021                       V643     V2.300   V1.046   V2.177     V2.715 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

3. De raad d.m.v. bijgevoegde concept-
raadsinformatiebrief te informeren. 
 

B58.RNO 

 

Art 47 vragen fractie 
ChristenUnie inzake 
herinrichten St. 

Antoniusstraat, 
fietsen en informeren 

De fractie van de CU heeft op grond van artikel 47 van het 
Regelement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen 
hebben betrekking op de herinrichting van de St. Antoniusstraat, 

fietsen in de Stationsstraat en de nieuwe Stadsentree Noord incl. 
Taxandriazone. 

• kennis te nemen van de door de fractie van de 

ChristenUnie schriftelijk gestelde vragen. 

• tot een schriftelijke reactie aan de fractie van de 

ChristenUnie, waarbij antwoord wordt gegeven op 
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 de gestelde vragen volgens bijgevoegde brief, met 

dien verstande dat bij antwoord 2, punt 2, moet 

worden aangegeven dat hier sprake is van een 

beleidsmatige keuze en dat de monitoring m.b.t. 

Mede-Erve wordt afgewacht. Antwoord 6, laatste 

zin, 'niet passend' vervangen door 'teleurstellend'. 

Antwoord 7 duidelijk maken dat het feitelijk om een 

tweetal bescheiden aanpassingen gaat. Antwoord 

11, laatste zin, 'verantwoordelijkheid te nemen' 

vervangen door 'hun bijdrage te leveren'. Antwoord 

13, de zin 'dit kan t/m komen' schrappen. De zin 

'een voorstel t/m besproken' vervangen door 'voor 

de raad van februari staat een raadsvoorstel op de 

agenda m.b.t. fietsen in het centrum'. Brief i.o.m. 

portefeuillehouder aanpassen. 

 


