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B01 

 

Vergoeding 
stembureauleden 
verkiezing 
Gemeenteraad 2022 

Op woensdag 16 maart 2022 is de verkiezing voor de leden van 
de gemeenteraad. Dit jaar is het ook mogelijk om op 14 en 15 
maart een stem uit te brengen voor deze verkiezingen. 
Voor de vergoeding aan stembureauleden wordt onderstaande 
voorgesteld: 
€140,00 voor een stembureaulid dat in de ochtend en een deel 

van de middag zitting heeft en in de avond telt; 
€120,00 voor een stembureaulid dat in de middag en een deel 

van de avond zitting heeft en de stemmen telt; 
€195,00 voor een stembureaulid die 2 dagdelen het stembureau 
bemant; 
€275,00 voor een voorzitter (2 dagdelen) 
Mochten er op de zittingsdagen meerdere beperkende 

maatregelen zijn vanwege het coronavirus die het werk van de 
stembureauleden moeilijker maken dan wordt de vergoeding 
verhoogd met €25,00 resp. €50,00 (voorzitters) 
De vergoeding van een stembureaulid met € 30,- te verlagen als 
het stembureaulid het aantal uitgebrachte stemmen niet kan of 
hoeft te tellen. 
De vergoeding voor een teller vast te stellen op €30,- . Mochten 

er op 16 maart 2022 meerdere beperkende maatregelen zijn 
vanwege het coronavirus die het werk van de teller moeilijker 
maken dan wordt de vergoeding verhoogd met €10,00 
De collega's die op 16 maart 2022 helpen met het tellen van de 
op 14 en 15 maart uitgebrachte stemmen te bedanken met een 
cadeaubon van €50,00. 

De vergoeding voor stembureauleden, voorzitter en tellers 
vast te stellen op: 
€140,00 voor een stembureaulid dat in de ochtend en een 
deel van de middag zitting heeft en in de avond telt; 
€120,00 voor een stembureaulid dat in de middag en een 
deel van de avond zitting heeft en de stemmen telt; 

€195,00 voor een stembureaulid die 2 dagdelen het 
stembureau bemant; 

€275,00 voor een voorzitter (2 dagdelen) 
Mochten er op de zittingsdagen meerdere beperkende 
maatregelen zijn vanwege het coronavirus die het werk van 
de stembureauleden moeilijker maken dan bovenstaande 
vergoeding te verhogen met €25,00 resp. €50,00 

(voorzitters) 
De vergoeding van een stembureaulid met € 30,- te 
verlagen als het stembureaulid het aantal uitgebrachte 
stemmen niet kan of hoeft te tellen. 
De vergoeding voor een teller vast te stellen op €30,- Bij 
beperkende maatregelen vanwege het coronavirus een 
toeslag te geven van €10,00. 

De collega's die op 16 maart 2022 helpen met het tellen 
van de op 14 en 15 maart uitgebrachte stemmen te 
bedanken met een cadeaubon van €50,00. 
 

B02.OOT 
 

Samenwerkings-
overeenkomst 
Gebiedsgerichte 
aanpak Smart 
Mobility Hart van 
Brabant 

De deelnemende gemeenten aan de Gebiedsgerichte aanpak 
Mobiliteit (GGA) in de regio Hart van Brabant en Midpoint werken 
tussen 2020 en 2023 samen met SmartwayZ.NL binnen het 
programma Gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility. Binnen dit 
programma werken de deelnemers met “slimme maatregelen” 
aan de verbetering van de bereikbaarheid en verduurzaming van 

de mobiliteit in de regio Hart van Brabant. Gemeente Waalwijk is 
trekker van dit programma namens de regio Hart van Brabant. 
Op 11 maart 2021 is het 1e werkpakket inclusief begroting met 6 
maatregelen vastgesteld door de programmaraad van 
SmartwayZ.nl. Om de toegezegde bijdrage beschikbaar te 
krijgen eist SmartwayZ.NL dat er een penvoerder namens de 
regio is die een subsidieaanvraag doet. Middels deze 

1. Ondertekenen van de bijgevoegde 
Samenwerkingsovereenkomst werkpakket 1 van de 
Gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility regio Hart 
van Brabant. 

2. Wethouder Bakker te machtigen om de 
overeenkomst te ondertekenen. 
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samenwerkingsovereenkomst wordt Waalwijk aangewezen als 
penvoerder waarmee SmartwayZ.NL de toegezegde financiële 
bijdrage aan werkpakket 1 kan overmaken. 

B03.OOT 
 

Convenant 
programma Handle 

with care en invoeren 
van de werkwijze bij 
de scholen in 

Waalwijk 

In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling meemaken. Bij sommige 

kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas 
komt. Door het geweld thuis voelen kinderen zich onveilig en zijn 
zij ook op andere plekken op hun hoede voor gevaar. De stress 

die deze kinderen meedragen laten ze niet achter bij het 
schoolhek, maar nemen ze mee de klas in. Vaak weet niemand 
hiervan waardoor deze kinderen geen steun krijgen. Zonder 
steun komen kinderen niet aan leren toe en lopen ze het risico op 

latere leeftijd bijvoorbeeld depressief, verslaafd of zelf 
gewelddadig te worden. 
Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken 
zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange 
termijn effecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Het is 
nadrukkelijk een werkwijze en geen hulptraject. Door snel 
informatie te krijgen over een incident maakt het de leerkracht 

en de docent mogelijk te reageren op een wijze die past bij de 

stresssignalen of praktische problemen die zij waarnemen. 
Op initiatief van de Regionale Taskforce tegen 
Kindermishandeling heeft de regio Hart van Brabant de werkwijze 
omarmt en is het de wens om ook in onze regio daadwerkelijk te 
starten met Handle with Care. Veilig Thuis Midden Brabant heeft 

een centrale rol in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en is vanuit deze rol in staat om uitvoering te 
geven aan Handle with Care. 
De meldingen van de politie komen binnen bij Veilig Thuis en 
worden vervolgens doorgezet naar de gemeente waar het gezin/ 
het kind verblijft. Veilig Thuis doet een melding bij de gemeente 
die dan vervolgens weer de melding moet doorzetten naar de 

school waar de leerling zit. Deze extra taak kan worden 
uitgevoerd door de leerplichtambtenaren en de medewerker 
frontoffice van Team Leefbaarheid, Toezicht en handhaving. Er 
moet sprake zijn van continuïteit in het dagelijks controleren van 
de meldingen van Veilig Thuis. 
Om het programma Handle with Care uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk dat de onderwijspartners en gemeenten in regio 

In te stemmen met het Convenant Handle with Care regio 
Hart van Brabant, dat zal worden gesloten met de 

gemeenten, Veilig Thuis Midden Brabant en de 
schoolbesturen in de regio Hart van Brabant. 
2. In te stemmen met het uitvoeren van Handle with Care 

zoals staat beschreven in de werkwijze Handle with Care 
door de ambtenaren van Team Leerplicht, Toezicht en 
Handhaving. 
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Hart van Brabant instemmen met bijgevoegde convenant, de 
hierin opgenomen werkwijze en de mandatering van de 
werkzaamheden aan voornoemde medewerkers van TLTH van de 
gemeente Waalwijk. 
Er is nog geen Gegevensbescherming Effectbeoordeling ( DPIA) 
uitgevoerd maar die wordt op korte termijn verwacht. Dit is een 

beperkt risico maar er heeft al wel een juridische check plaats 
gevonden vanuit de VNG, de brancheorganisatie Leerplicht 

Ingrado, de gastheergemeente Tilburg en het Kenniscentrum 
Augeo. Op basis hiervan is regionaal geadviseerd te starten met 
de werkwijze. Indien er toch aanvullende risico's gesignaleerd 
worden die aanleiding geven tot herziening van de werkwijze of 
dit besluit, zal uw college hierover aanvullend worden 

geadviseerd. 

B50.RNO 
 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Samen 
Waalwijk inzake 
ontwikkeling vm. 
brandweerkazerne 

Samen Waalwijk heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van 
het Reglement van Orde. De vragen gaan over de ontwikkeling 
van de voormalige brandweerkazerne. 
 

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

B51.RNO 

 

Kaderbrief 

Streekarchief 
Langstraat Heusden 
Altena (SALHA) ter 
voorbereiding 

begroting 2023 en 
meerjarenbegroting 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft de 
jaarlijkse kaderbrief ter voorbereiding van de conceptbegroting 
voor komend jaar (2023) en de meerjarenbegroting toegestuurd 
(zie bijlage, ingekomen stuk 86, raad 24-2-2022). In de brief 

staat dat er geen aanleiding is om de bijdrage per inwoner 
volgend jaar te verhogen, afgezien van loonontwikkelingen (CAO) 
en de CBS prijsindexering. Het streekarchief is en blijft nog bezig 
met de uitvoering van het huidige beleidsplan. In het najaar 
wordt een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-
2025. Volgens de GR kan de raad zienswijzen op de kaderstelling 
indienen voor 1 april a.s. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen 

en de aangepaste vergadercyclus, lukt het niet om deze 

kaderbrief voor die tijd in de raad te behandelen. Aangezien het 
huidige beleidsplan wordt uitgevoerd en er geen extra 
prijsverhogingen zijn, wordt u voorgesteld om de Raad deze keer 
via een raadsinformatiebrief te laten weten, dat Waalwijk geen 
zienswijze zal indienen. 

vanwege de verkiezingen en daarvoor aangepaste 

raadscyclus dit niet via een raadsvoorstel aan de raad voor 
te leggen ter besluitvorming, maar de raad te informeren 
via een raadsinformatiebrief zoals ook is aangegeven bij 
het ingekomen stuk 86 voor de raad van 24-2-22; 

- geen bezwaren tegen, of opmerkingen over de kaders 
voor de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 
in te dienen; 
- in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
- het bestuur van SALHA hierover te informeren. 
 

B53.RNO 
 

Raadsvoorstel m.b.t. 
vaststellen 

Initiatiefnemer is van plan om op de locatie Schotse 
Hooglandersstraat naast 14 één woning te realiseren en die zelf 

De raad middels bijgevoegd preadvies voor te stellen om: 
• Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 
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bestemmingsplan 
Schotse 
Hooglandersstraat 
ong. Waspik 

te gaan bewonen. Onderdeel van het plan is dat met de 
gemeente een grondruil plaatsvindt ter verbetering van de ter 
plaatse liggende ecologische verbindingsstructuur. 
In de periode 10 juni 2021 - 22 juli 2021 heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling ter inzage 
gelegen. Over het voorontwerp zijn geen inspraakreacties 

ontvangen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft, met de daarop betrekking 

hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de 
beoordeling van het ontwerp, met ingang van 9 december 2021 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen 
ingekomen. 

De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerpbestemmingsplan 
“Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14), Waspik” vast te 
stellen. 
Met initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst betreffende 
deze planontwikkeling gesloten. 

6.12 Wro omdat het verhaal van kosten van 
grondexploitatie anderszins is verzekerd; 
• Het bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. 
(naast 14), Waspik ” met ID nummer NL.IMRO. 
0867.bpWsshooglanders14-VA01 waarbij gebruik is 
gemaakt van de ondergrond BGT d.d. 2020-11-05 

(on)gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting; 

 

B54.RNO 

 

Commissie 

Bezwaarschriften 

(her)benoeming 
2022-2026 

De benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie 

Bezwaarschriften loopt af op de dag dat de leden van de raad 

aftreden. Zodoende dienen er een voorzitter en leden te worden 
benoemd. Drie leden hebben laten weten dat zij niet opnieuw 
willen worden benoemd. De voorzitter en de overige drie leden 
willen dat wel. Daartegen bestaat geen bezwaar. Verder zijn vier 
geschikte kandidaten gevonden. Geadviseerd wordt de voorzitter, 

de leden die willen blijven en de nieuwe kandidaten (opnieuw) te 
benoemen. Deze benoeming is mede namens de burgemeester 
en de raad. 

voor de periode 2022-2026 met ingang van 30 maart 2022 

te benoemen in de commissie Bezwaarschriften: 

   - mevrouw mr. drs. R.L. Franken, als voorzitter; 
   - de heer drs. M.C.A. Spee, als lid; 
   - mevrouw mr. P.N.E.E. Risamasu, als lid; 
   - mevrouw mr. L.J. van Deijzen-Gremmen BSc, als lid; 
   - de heer dr. G. Leenknegt, als lid; 

   - de heer mr. G.J. Stoepker, als lid; 
   - de heer mr. M.S.P. van den Hove, als lid; 
   - de heer mr. S.A. Lemmens, als lid; 
- de raad van dit besluit op de hoogte te brengen door 
middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

B55.RNO 

 

Stedenbouwkundig 

plan 

Slachthuisterrein en 
naastgelegen 
percelen 

Ontwikkelaar Peters Project Ontwikkeling (PPO) heeft voor St. 

Antoniustraat 1a (Slachthuisterrein), St. Antoniustraat 5 (Friends 

hotel) en 5a-5b (voormalige kapper) en Eerste Zeine 50 in 
Waalwijk in de eerste helft van 2021 een stedenbouwkundig 
ontwerp voorgelegd aan de gemeente. Er zijn daarna in 
gezamenlijkheid een aantal varianten besproken met het college 
en ook met de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie. Het 

aangeleverde schetsontwerp is door de RKc positief beoordeeld. 
Met het college is begin november het plan besproken. Als 

1. een positieve grondhouding in te nemen ten 

aanzien van het voorliggende plan (versie 12-1-

2022) voor maximaal 124 appartementen op St. 

Antoniusstraat 1 t/m 5b en Eerste Zeine 50 in 

Waalwijk, onder voorbehoud dat het plan moet 

voldoen aan de milieu/planologisch gestelde 

normen en het (gemeentelijk) beleid. De 

aandachtspunten (zoals op hoofdpunten 
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aandachtspunten zijn toen meegegeven groen en hoogbouw. De 
ontwikkelaar heeft de visualisaties verder laten uitwerken. Dit is 
vervolgens besproken met de portefeuillehouders ruimtelijk 
ontwikkeling en openbare ruimte. Het een en ander heeft niet 
geleid tot wijzigingen in de opzet van het plan. Het plan bestaat 
uit een appartementencomplexen met in totaal 124 woningen. 

Onder het oostelijke bouwdeel wordt een halfverdiepte 
parkeergarage gebouwd met 105 parkeerplaatsen. Op maaiveld 

zijn 59 parkeerplaatsen gepland voor de sociale huurwoningen en 
het bezoekersparkeren voor alle woningen. 
Het ontwerp is overwegend positief beoordeeld (zie toelichting), 
al biedt het aangeleverde document onvoldoende informatie om 
een volledig inhoudelijk oordeel te kunnen geven. Hiervoor is een 

nadere invulling van het plan, naast de benodigde onderzoeken 
en uitwerkingen, noodzakelijk. Met name de milieu-planologisch 
effecten van de ontwikkeling zijn nog niet bekend. Alvorens de 
ontwikkelaar over gaat tot het verder uitwerken van het plan en 
de participatie met omwonenden is een (positieve) bestuurlijke 
grondhouding gewenst. 

beschreven onder de toelichting) moet door de 

ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente 

worden verwerkt bij de verdere planontwikkeling. 

2. deze positieve grondhouding is geldig voor een 

periode van maximaal 2 jaar waarbinnen een 

concept omgevingsplan (of bestemmingsplan) ter 

inzage dient te worden gelegd. 

3. Voor de herontwikkeling van het Slachthuisterrein 

(en naastgelegen percelen) de verhuur van de 38 

sociale huurwoningen door particuliere verhuurders 

voor een tijdelijke periode van 15 jaar toe te staan. 

4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de 

gemeenteraad te versturen. 

 

B56.RNO 

 

Beantwoording 

schriftelijke vragen 
Lijst IJpelaar op 
grond van artikel 47 
RvO; "zwerfafval 
centrum" 

De fractie Lijst IJpelaar heeft op grond van artikel 47 van het 

reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen 
hebben betrekking op zwerfafval overlast in het centrum. 
 

1. kennis te nemen van de door de fractie van Lijst 

IJpelaar schriftelijk gestelde vragen. 

2. tot een schriftelijke reactie gericht aan de fractie 

van Lijst IJpelaar, waarbij antwoord wordt gegeven 

op de gestelde vragen conform bijgevoegde brief. 

 

B57.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

fractie Samen 
Waalwijk inzake 
stikstofrechten 

Samen Waalwijk heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van 

het Reglement van Orde. De vragen gaan over stikstofrechten. 
 

- in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 

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

B58.RNO 

 

Programma-indeling 

vanaf de begroting 

2023 

In de financiële verordening 2020 van de gemeente Waalwijk (ex 

artikel 212 Gemeentewet) is onder artikel 6 lid 1 opgenomen: 

“De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe 
raadsperiode een programma-indeling vast.” Dit is van belang 
gelet op: 
• Het voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV); 
• De goede vergelijkbaarheid tussen begrotingen van 

in te stemmen: 

1. met de taakveld en onderliggende taakindeling en deze 

integraal over te nemen bij de programma- en 
hoofdstukindeling bij de begroting 2023 van de gemeente 
Waalwijk. 
2.met raadsvoorstel m.b.t. Programma-indeling vanaf de 
begroting 2023 
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gemeenten; 
• De inzichtelijkheid in de begroting van de gemeente Waalwijk 
continueren. 
Bij de start van de vorige raadsperiode is de taakveld- en 
onderliggende taakindeling grondig herzien en is gestart met het 
gebruik van Pepperflow, zodat de rapportages uit de Planning & 

Control – cyclus van de gemeente Waalwijk digitaal via de 
begrotingsapp (https:// waalwijk.begrotingsapp.nl/) beschikbaar 

zijn. 
De in 2019 door de raad vastgestelde taakveld- en onderliggende 
taakindeling voldoet nog steeds en er is geen aanleiding om die 
te wijzigen. De indeling voor de begroting 2023 en verder is als 
bijlage 1 aan het raadsvoorstel toegevoegd. 

B59.RNO 
 

Bezwaar 
vergunningaanvraag 
wnb insteekhaven 
Waalwijk 

Wij hebben een brief ontvangen van de Stichting Van GOL naar 
Beter waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de Wnb-vergunning 
die wij hebben aangevraagd voor het project insteekhaven. De 
brief is gericht aan het college, de raad, PS en GS. De griffie 
heeft de brief ter afdoening overdragen aan het college met het 
verzoek de raad te informeren over het antwoord aan 

briefschrijver. 

1. de bijgevoegde brief te versturen in reactie op het 

bezwaar/de zienswijze van de Stichting Van GOL 

naar Beter; 

2. de raad te informeren door een afschrift van de 

brief te verstrekken. 

B60.RNO 
 

Art. 47 vragen RvO 
Samen Waalwijk 
inzake Stichting 
GMHK! 

Fractie Samen Waalwijk heeft vragen gesteld over het GMHK en 
het Huis van Waalwijk. In de bijlage treft u de beantwoording 
aan. 
 

Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording, met dien 
verstande dat i.o.m. de portefeuillehouder een tweetal 
tekstuele aanpassingen moet worden doorgevoerd en deze 
te verzenden aan de griffie 

 


