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Geachte leden van het College, 
 
 
Op dit moment vraagt de ene na de andere crisis om aandacht. De problemen stapelen zich op.  
Het zal voor colleges, voor burgemeesters en wethouders in deze tijd niet eenvoudig zijn. Maar de 
zorgen voor gezinnen en ondernemers nemen ook alleen maar toe. Mensen vrezen hun financiële 
verplichtingen niet na te kunnen komen. Bedrijven en organisaties kunnen vanwege 
personeelstekorten ook niet leveren wat ze zouden willen en moeten. Ook gemeenten zelf worden 
bijvoorbeeld geconfronteerd met de gevolgen van de stijgende energieprijzen. Zo luidde een kop in 
het Brabants Dagblad op 2 september dat de gemeente Heusden een miljoenstrop verwacht. 
Hierover hebben andere fracties al vragen gesteld. Namens de fractie van de ChristenUnie wil ik de 
volgende vragen voorleggen.  
 
Vlak voordat de schoolvakanties voorbij waren, stond in de krant een bericht dat ouders niet in 
staat waren om schoolspullen voor hun kinderen aan te schaffen. 
 

1. Was u van dit probleem op de hoogte? Zo ja, hebt u overwogen om hiervoor met 
kindbonnen te komen ten behoeve van de minima, zoals ze in het verleden beschikbaar zijn 
gesteld voor de aanschaf van kleding? 
 

Velen vrezen de energierekening niet te kunnen betalen en zien op tegen de wintermaanden. Het 
is onzeker wat de uiteindelijke jaarafrekening zal zijn. Duidelijk is wel dat de energiearmoede veel 
gezinnen vol zal treffen. Voor een deel kunnen huishoudens de energietoeslagen aanvragen, maar 
ons bereiken berichten dat niet iedereen die hiervoor in aanmerking komt, hiervan gebruik maakt. 
 

2. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel huishouden van de groep die in aanmerking 
komen voor de energietoeslagen hiervoor een aanvraag hebben ingediend en ontvangen?  
 

3. Welke pogingen worden ondernomen om hieraan meer bekendheid te geven en het voor 
inwoners eenvoudiger te maken om een aanvraag in te dienen? Want niet iedereen 
beschikt over voldoende digitale vaardigheden. 
 

In een ander bericht werd aangegeven dat de hoge gasprijzen voor sportverenigingen een 
probleem zullen gaan vormen. Overwogen zou worden de leden te vragen om na het sporten niet 
bij de club te douchen. Veel verenigingen hebben tijdens de pandemie hun financiële reserves al 
moeten aanspreken.  



 
 

4. Weet u hoe groot de te verwachten problemen zullen zijn en ziet u mogelijkheden om 
hierin verenigingen tegemoet te kunnen komen?  
 

5. Een voorbeeld om ondernemers te helpen is het later innen van belastingen, zoals de 
precario. Het is bekend dat andere gemeenten dit doen. Maar geldt dit ook voor Waalwijk 
en welke mogelijkheden ziet u? 

 
Wat ons betreft mag u er ook voor kiezen om deze eerste vragen niet te beantwoorden en op korte 
termijn met een raadsvoorstel te komen, waarin wordt aangegeven hoe groot de problemen zijn 
en opties worden aangereikt om de nood te lenigen.  
 
Tijdens het kader stellend debat hebben diverse fracties opmerkingen gemaakt over het te 
hanteren inflatiecijfer en de daarvan afgeleide inflatiecorrectie. Huishoudens, ondernemers en 
organisaties zullen benieuwd zijn met welk percentage of percentages wordt gerekend, want dit zal 
invloed hebben op de hoogte van hun lasten.  
 

6. Ziet u mogelijkheden om bepaalde groepen financieel te ontzien door voor hen gunstige 
tarieven voor te stellen? Het kan ook zijn dat u hierop ingaat bij het aanleveren van de 
begroting 2023. 

 
Diverse sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg, kampen met een personeelstekort. Hierdoor kan het 
zijn dat zij gemeenten niet kunnen leveren wat contractueel is overeengekomen. Dit geldt onder 
andere voor het taxivervoer. Aan WMO-reizigers is aangegeven dat zij niet in de spits gebruik 
kunnen maken van de deeltaxi. Voor het leerlingenvervoer is niet op elke route een vaste chauffeur 
beschikbaar, terwijl dit wel één van de contracteisen is.  
 

7. Zijn er in het contract clausules opgenomen, waarin de vervoerders zijn vrijgesteld van de 
normale verplichtingen, waardoor niet mobiele inwoners de dupe worden? 

 
Wij hebben begrepen dat de noodzakelijke kennismaking van chauffeurs met leerlingen en hun 
ouders aan het begin van het schooljaar weer niet altijd heeft plaatsgehad. Voor de kinderen en 
hun ouders is dit van belang om te weten hoe laat hun kinderen worden opgehaald en 
teruggebracht en wie het komende jaar voor hun vervoer verantwoordelijk is. Ouders moeten 
soms vrijaf nemen om dit gesprek te kunnen voeren en balen als de chauffeur niet komt opdagen.  
 

8. Waarom vindt u het acceptabel dat taxibedrijven volharden in het niet uitvoeren van deze 
contractverplichting? Of is tot nu toe wel opgetreden tegen dit in gebreke blijven maar 
zonder succes?  

 
 
Met grote belangstelling wachten wij uw beantwoording af. 
 
 
Hoogachtend, 
mede namens de fractie van de ChristenUnie, 
 
Jan van Groos 


