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B01.OOT 

 

Wijziging 
Beleidsregel 
bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs 
Waalwijk 2022 

Op 11 januari 2022 heeft uw college de "Beleidsregel bekostiging 
lokalen bewegingsonderwijs 2022" (hierna de beleidsregel) 
vastgesteld. De schoolbesturen hebben tijdens het OOGO van 22 
oktober 2021 ingestemd met deze beleidsregel. De directies van 
de basisscholen zijn bij brieven van 25 februari 2022 
geïnformeerd over het (op basis van de op 11 januari 2022 

vastgestelde beleidsregel) aantal klokuren bewegingsonderwijs 
dat in het schooljaar 2022-2023 voor bekostiging door de 

gemeente in aanmerking komt. Naar aanleiding van reacties van 
de scholen wordt voorgesteld om de beleidsregel te wijzigen en 
voor het door de gemeente te bekostigen aantal klokuren 
bewegingsonderwijs niet langer uit te gaan van het normatieve 
aantal groepen 6-12 jarigen (en hiervan afgeleid het aantal 

klokuren bewegingsonderwijs), maar van het feitelijk aantal 
groepen 6-12 jarigen (en hiervan afgeleid het aantal klokuren 
bewegingsonderwijs). 

In te stemmen met het Wijzigingsbesluit Beleidsregel 
bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Waalwijk 2022. 
 

B02.OOT 

 

Convenant groene 
handhaving Noord-
Brabant 2021 

Het convenant groene handhaving Noord-Brabant ligt ter 
tekening voor. Met dit convenant wordt het voor BOAs' domein 2 
(de zogenoemde groene BOA's) mogelijk om in specifieke 

gevallen te handhaven buiten hun aangewezen werkgebied of 

gemeente. Dit is noodzakelijk omdat gemeenten sommige 
natuurgebieden delen. De natuurgebieden beperken zich niet tot 
de gemeentegrenzen. Het convenant dat voorligt is een vervolg 
op het tijdelijke convenant dat in 2017 is afgesloten. Dit 
convenant biedt de mogelijkheid om zo effectief en efficiënt 

mogelijk op te treden tegen misstanden in buitengebieden en 
natuurgebieden. 

1. in te stemmen met deelname aan het convenant 

groene handhaving Noord-Brabant 

2. de burgemeester te mandateren het convenant 

namens het college van B en W te ondertekenen. 

 

B03.OOT 

 

Verzoek wijziging 
bestemmingsplan 
Gemengd Gebied 

Zoom advocatuur heeft namens de eigenaar van het perceel 
Westeinde 10a t/m d in Waalwijk een verzoek ingediend tot 
wijziging van het bestemmingsplan Gemengd gebied. 
Voorgesteld wordt dit verzoek middels de bijgevoegde brief te 

beantwoorden. 

de brief van Zoom advocatuur met daarin het verzoek tot 
wijziging van het bestemmingsplan Gemengd Gebied voor 
het perceel Westeinde 10a t/m d in Waalwijk te 
beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

 

B04.OOT 

 

Ontwerp 
Uitwerkingsplan 
Lommerrijk fase 5b 

Op 28-09-2021 heeft u ingestemd met de verkoop van grond aan 
Heijmans Vastgoed ten behoeve van de realisatie van een door 
deze ontwikkelaar overlegd stedenbouwkundig ontwerp voor 31 
woningen in Landgoed Driessen, deelgebied Lommerrijk aan de 

westzijde van de Burg. de Geusstraat. 
Heijmans heeft verzocht om voor de voor dit plan ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunningen toepassing te geven aan 

1.in te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan 
Lommerrijk fase 5b; 
2.geen milieueffectrapportage op te stellen voor 
uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b; 

3.voor de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan 
‘Lommerrijk fase 5b’ in bestemmingsplan Driessen en de 
ontwerp omgevingsvergunningen voor 31 woningen in het 
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de door de raad d.d. 12 juni 2014 vastgestelde 
coördinatieregeling voor bouwprojecten in bestemmingsplan 
Driessen. Daarmee worden het ontwerp uitwerkingsplan 
‘Lommerrijk fase 5b', dat de juridisch planologische grondslag 
voor dit plan biedt, en de ontwerp omgevingsvergunningen voor 
deze 31 woningen in samenhang in procedure gebracht. 

Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren. 
Vormvrije mer beoordeling 

Voor het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b is een 
vormvrije MER beoordeling gemaakt. Sinds 2017 is een wijziging 
in het Besluit MER in werking getreden, waardoor ook in geval 
van een vormvrije MER beoordeling het bevoegd gezag een 
besluit moet nemen over de vraag of een milieueffectrapportage 

(MER) moet worden opgesteld (voorheen was daar geen expliciet 
besluit voor noodzakelijk). Uit de bijgevoegde plantoelichting van 
het uitwerkingsplan en aanmeldnotitie volgt dat de voorgenomen 
ontwikkeling geen belangrijke nadelige milieugevolgen zal 
hebben en het opstellen van een MER dan ook niet noodzakelijk 
is. Het opgestelde uitwerkingsplan is beoordeeld en geeft een 
voldoende basis voor de start van de procedure. 

plangebied van genoemd uitwerkingsplan toepassing te 
geven aan de coördinatieregeling voor bouwprojecten in 
Driessen; 
4.het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5 b en het 
ontwerp omgevingsvergunningen voor 31 woningen 
gecoördineerd op de wettelijk voorgeschreven wijze in 

procedure te brengen. 
 

B05.OOT 

 

Versnelde uitbetaling 
energietoeslag lage 
inkomens 

Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag is aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Door de stijgende energieprijzen is er voor 
financieel kwetsbare huishoudens een urgent probleem ontstaan. 
Daarom krijgen gemeenten de ruimte om, vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel, over te gaan tot 

uitbetaling van de eenmalige toeslag van € 800. 
Gemeenten krijgen hiervoor extra middelen en deze worden via 
de meicirculaire 2022 uitgekeerd. Het toekennen van de 
energietoeslag is geen verplichting. Gelet op de urgentie van het 
probleem wordt voorgesteld anticiperend op de wetgeving over 
te gaan tot uitbetaling van de energietoeslag. Omdat de 
middelen via de meicirculaire worden ontvangen betekent dat 

versnelde uitbetaling een voorfinanciering van de gemeente 
vraagt. 
 

1. kennis te nemen van de brief van Minister 

Schouten van 15 maart 2022: wetsvoorstel 

eenmalige energietoeslag lage inkomen; 

2. gebruik te maken van de mogelijkheid om, 

vooruitlopend op de inwerkingtreding van het 

wetsvoorstel, over te gaan tot uitbetaling van de 

energietoeslag lage inkomens; 

3. Baanbrekers opdracht te geven om de regeling uit 

te voeren en een offerte voor de uitvoering op te 

laten stellen op basis van de verwachte ambtshalve 

toekenningen en verwachte aanvragen; 

4. de middelen die gemeenten voor de uitvoering en 

de uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 

lage inkomens ontvangen via de meicirculaire 2022 

hiervoor te bestemmen; 

5. bij het voorjaarsbericht 2022 het voorschot van € 1 

miljoen euro mee te nemen als begrotingswijziging 
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(dekking vanuit de algemene uitkering) en bij het 

najaarsbericht (voor 2022) en de begroting (2023 

en verder) het bedrag aan te passen o.b.v. datgene 

wat we daadwerkelijk ontvangen vanuit de 

meicirculaire 2022; 

6. aan Baanbrekers een voorschot van € 1 miljoen 

euro te verstrekken om de regeling versneld uit te 

voeren. 

B50.RNO 

 

Uitvoeringsprogram-

ma preventie jeugd 
2022 

Het Jeugdkader preventie Jeugd is in 2020 door de raad 

vastgesteld. Vervolgstap is het opstellen van een 
Uitvoeringsprogramma. In de tussenliggende periode ( 2020 - 
2022) is al wel gewerkt aan de speerpunten die zijn opgenomen 
in het Jeugdkader. In bijgevoegde Raadsinformatiebrief is een 
overzicht opgenomen van alle lopende projecten/ acties die zijn 
opgepakt. Tevens wordt aandacht besteed aan het plan van 
aanpak om te komen tot het Uitvoeringsprogramma preventief 

jeugdbeleid 2022. 
Tevens treft u de Startnotitie Uitvoeringsprogramma Preventie 

jeugd aan waarin ook een uitgebreide planning is opgenomen. 

1. In te stemmen met de startnotitie 

Uitvoeringsprogramma Preventie Jeugd 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze toe 
te sturen aan de nieuwe raad van Waalwijk. 

 

B51.RNO 

 

Jaarverslag 2021 
Ruimtelijke 

Kwaliteitscommissie 

Bijgaand treft u aan, het jaarverslag van de Ruimtelijke 
Kwaliteitscommissie met een uiteenzetting van de wijze waarop 

ons college met de advisering over welstand en cultuurhistorie is 
omgegaan in 2021. Deze jaarlijkse wettelijke verslaglegging aan 
de gemeenteraad is in eerste instantie alleen voor de 
welstandscommissie een verplichting. Deze Ruimtelijke 
Kwaliteitscommissie wordt in Waalwijk gevormd door de 
commissie beeldkwaliteit en de commissie Cultuurhistorie. In 
deze rapportage zijn dan ook de bevindingen van de 

overkoepelende Ruimtelijke Kwaliteitscommissie opgenomen 
zodat één integraal stuk ontstaat. In het jaarverslag geeft de 

commissie uitleg over de wijze waarop toepassing is gegeven aan 
de toets van de welstandscriteria uit de welstandsnota en toets 
aan de erfgoedverordening. Het college legt daarnaast eenmaal 
per jaar een verslag aan de raad voor waarin uiteengezet wordt 
op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de 

welstandscommissie. Tevens wordt aangegeven in welke 
gevallen, waarin niet is of wordt voldaan aan redelijke eisen van 

kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de 
Ruimtelijke Kwaliteitscommissie en deze ter kennisname 

door te sturen aan de gemeenteraad, en 
het verslag over de wijze waarop wij zijn omgegaan met de 
adviezen van de welstandscommissie en welke gevallen 
waarin niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, zij 
zijn overgegaan tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom, 
aan de gemeenteraad voor te leggen met bijgaand 

raadsvoorstel. 
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welstand, zij zijn overgegaan tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. 
verslag 
Er zijn geen omgevingsvergunningen geweigerd wegens strijd 
met redelijke eisen van welstand. 
En in het afgelopen jaar is in geen enkele situatie overgegaan tot 

het opleggen van een last onder bestuursdwang of het opleggen 
van een last onder dwangsom op basis van een advies van de 

commissie. 
Voor het jaarverslag van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie 
verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlagen. 

B52.RNO 

 

Art 47 vragen 

ChristenUnie inzake 
warmte geven aan 
minima 

De Fractie van de ChristenUnie heeft op 22 februari 2022 

schriftelijke vragen gesteld met als titel Warmte geven aan de 
minima. De vragen hebben betrekking op het onderwerp 
energiearmoede in relatie tot een initiatief van o.a. Kerk in Actie 
om de energiecompensatie eerlijk te verdelen. 
De beantwoording van de vragen is op 15 maart 2022 in het 
college aan de orde geweest. Er is besloten om de beantwoording 
van de vragen aan te houden omdat het college een nader advies 

wenst over het voorfinancieren van de energietoeslag lage 

inkomens van € 800. 
Gelijktijdig met dit collegevoorstel is aan de collegeagenda een 
voorstel voor het versneld uitbetalen van de energie toeslag 
toegevoegd. In dit voorstel wordt geadviseerd om, vooruitlopend 
op de formele autorisatie van de wetgeving over te gaan tot de 

uitbetaling van de energietoeslag. 
Bijgaande conceptbrief met de schriftelijke vragen met de 
beantwoording van deze vragen is hierop aangevuld ( vierde 
alinea). 

• kennis te nemen van de schriftelijke vragen van 

fractie van ChristenUnie over warmte geven aan de 

minima. 

• Over gaan tot beantwoording van de gestelde 

schriftelijke vragen door middel van bijgaande 

conceptbrief 

 

B53.RNO 

 

Schriftelijke vragen 
op grond van art. 47 

RvO fracties Samen 

Waalwijk en SGP: 
compensatie 
maatregelen stijging 
energielasten 

De Fracties van Samen Waalwijk en SGP hebben op 15 maart 
2022 schriftelijke vragen gesteld over de compensatie 

maatregelen stijging energielasten. Door middel van bijgaande 

brief worden de gestelde vragen beantwoord. 
 

• kennis te nemen van de gestelde schriftelijke 

vragen van de fracties van Samen Waalwijk en 

SGP, 

• over gaan tot beantwoording van de vragen door 

middel van bijgaande concept brief. 

 

B54.RNO Art. 47 vragen RvO 
fractie Samen 

Samen Waalwijk heeft schriftelijke vragen gesteld naar 
aanleiding van de uitgestelde opening van het Schoenenkwartier. 

- Akkoord te gaan met de beantwoording van de 
schriftelijke vragen en deze te verzenden aan de griffie 
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Waalwijk inzake 
uitstel opening 
Schoenenkwartier 

In de bijlage is de beantwoording terug te vinden. 
 

 

B55.RNO 

 

Plan van aanpak 
energiearmoede 

inwoners 

De energietransitie die we in Nederland door maken, brengt voor 
veel huishoudens kosten met zich mee. Op de korte termijn zorgt 

de snelle stijging van de gasprijs ervoor dat huishoudens met 
een lager inkomen en / of een slecht geïsoleerde woning al direct 
gevolgen merken en in de financiële problemen kunnen komen. 

Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk uitkeringen om energie 
armoede te bestrijden. 

In te stemmen met het plan van aanpak energie armoede 
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 

 


