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Onderwerp

B01.O

Aanwijsbesluit
onbezoldigd
belastingdeurwaarders en
onbezoldigd
invorderingsambtenaren

B02.O

Grondverkoop Haven
8 west aan Enexis

B03.O

Straatnaamgeving
Landgoed Driessen,
Plandeel Lommerrijk
te Waalwijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-03-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
Vanaf 1 januari 2018 zijn de
belastingdeurwaarderswerkzaamheden uitbesteed aan Flanderijn
Invordering BV.
Ingevolge artikel 231, lid 2 onder d en e van de Gemeentewet
dient uw college personen van genoemd bedrijf aan te wijzen als
onbezoldigd belastingdeurwaarder en onbezoldigd
invorderingsambtenaar.
Het voorstel is om een algemene aanstelling te verlenen voor alle
aldaar werkzame belastingdeurwaarders en
invorderingsambtenaren. Hiermee wordt voorkomen dat de
gemeente frequent met nieuwe aanstelbesluiten wordt
geconfronteerd.
Om het toekomstig bedrijventerrein Haven 8 west op een goede
manier van elektriciteit te kunnen voorzien is het noodzakelijk
dat Enexis een middenspanning station gaat realiseren op het
bedrijventerrein. In overleg met de gemeente is voor de
plaatsing van dit station een locatie bepaald aan de oostzijde van
het bedrijventerrein ter hoogte van het bedrijf Bol.com.
Voorgesteld wordt hiervoor aan Enexis een kavel bedrijfsgrond te
verkopen, groot 231 m² tegen een prijs van € 140,- per m²
(totaal € 32.340,-) exclusief BTW, conform bijgaande
verkooptekening. De prijs valt binnen de afspraken die hierover
in november 2017 met de raad zijn gemaakt.
Driessen te Waalwijk wordt de eerste helft van 2018 plandeel
Lommerrijk bouwrijp gemaakt.
Eerder stelde de commissie straatnaamgeving voor het thema
Dammen en Mijnen te gebruiken. Het college heeft besloten
genoemd thema te reserveren voor een nog te ontwikkelen
woongebied in de kern Waalwijk, bijvoorbeeld Eerste Zeine.
In overleg is gekeken naar namen die verbintenis hebben met
“Lommerrijk”. Als thema is gekozen voor lommerrijke
landgoederen in Brabant (bijlage1 thema). Het voorstel is te
kiezen voor de volgende namen zoals op de kaart (bijlage 2) is
weergegeven:
1. Nemerlaer
2. Tongelaar

in bijgaand concept-besluit een algemene aanstelling te
verlenen voor alle belastingdeurwaarders en
invorderingsmedewerkers in dienst van Flanderijn
Invordering BV en hen aan te wijzen als onbezoldigd
belastingdeurwaarder en onbezoldigd
invorderingsambtenaar.

Een kavel bedrijfsgrond op toekomstig bedrijventerrein
Haven 8 west te verkopen aan Enexis voor de realisatie
van een middenspanning station, groot 231 m² voor een
prijs van € 140,- per m², totaal € 32.340,- excl. BTW, zoals
aangegeven op bijbehorende verkooptekening (1618).

De straten zoals op bijgaande kaart is aangegeven de
hiervoor genoemde namen te geven.
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3. Venrode
4. Mattemburgh
5. Eikenhorst

B04.O

Acceptatiebeleid
Milieustraten
gemeente Waalwijk
2018

Om verwarring met de wijknaam Landgoed Driessen te
voorkomen is de duiding Landgoed niet in de straatnamen
opgenomen.
Door het toepassen van de beleidsregels 2017 in de praktijk en
1) Het acceptatie- en verwerkingsbeleid milieustraten
voortschrijdend inzicht is het nodig om de beleidsregel in 2018
gemeente Waalwijk 2018 vast te stellen en in werking te
aan te passen. In een aantal passages van het acceptatiebeleid is laten treden 1 dag na publicatie.
een verandering doorgevoerd, waardoor het noodzakelijk is om
2) Het acceptatie- en verwerkingsbeleid milieustraten
de beleidsregel opnieuw vast te stellen en bekend te maken.
gemeente Waalwijk 2017 in te trekken op de dag na
publicatie van het acceptatie- en verwerkingsbeleid
milieustraten gemeente Waalwijk 2018.

