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B01.O

Onderwerp
Regionale deal Hart
van Brabant
Energieneutraal

B06.O

Benoeming
stembureauleden en
tellers, aanvulling

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-03-2018
Samenvatting / toelichting
In juni 2016 is de regio als één van vijfpilot regio’s gestart met
het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). In
oktober 2017 is de RES tijdens de tweede regionale energietop
gepresenteerd. Met de RES heeft de regio de uitgangspunten
voor de transitie naar een energieneutraal Hart van Brabant
geformuleerd, waaronder Lokaal wat lokaal kan en regionaal
alleen met meerwaarde. In de RES staan zes strategielijnen om
focus aan te brengen in de acties die ondernomen gaan worden.
Om de uitvoering van de RES te borgen is een
netwerkorganisatie geformeerd, bestaande uit een
kwartiermaker, kernteam en een stuurgroep. Het kernteam
bestaat uit de kwartiermaker en vertegenwoordigers van Hart
van Brabant, MOED, Enpuls, BOM en stichting Burgerwindpark.
De RES draagt bij aan de Waalwijkse ambitie om in 2043
klimaatneutraal te zijn.
In uw vergadering van 13 maart 2018 heeft u stembureauleden
en tellers benoemd voor de stembureaus die zijn ingericht voor
de verkiezing van de gemeenteraad 2018 en het referendum
over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Besluit
- Akkoord te gaan met de ondertekening van de Regionale
Deal “Hart van Brabant Energieneutraal”
- Wethouder Van Groos te machtigen om namens
gemeente Waalwijk de deal te tekenen.

• De persoon op de lijst met de naam ‘stembureaulid-2
2018’ te benoemen als stembureaulid
• De personen op de lijst met de naam ‘stembureau 2018
tellers-2’ te benoemen als stembureaulid in de functie van
teller

Onder andere door de griepepidemie hebben we de afgelopen
week te maken met afmeldingen van zowel stembureauleden als
tellers. De vrijgekomen plaatsen kunnen we niet volledig invullen
met de benoemde reserveleden en aangewezen ambtenaren.

B02.OOT

Cliëntervaringsonder
zoek Jeugd 2017

Om er voor te zorgen dat er voldoende bemensing is op de
stembureaus willen we de personen die genoemd zijn op de
lijsten bijgevoegd bij dit collegevoorstel laten benoemen als
stembureaulid.
Gemeenten zijn op grond van artikel 2.10 van de Jeugdwet
verplicht om een cliëntervaringsonderzoek ( CEO) uit te laten
voeren voor 1 juli 2018. De gemeenten in de regio Hart van
Brabant hebben, net als in 2017, besloten om dit onderzoek
gezamenlijk uit te laten voeren door I & O. De doelgroep bestaat
uit ouders met kinderen van 0 – 12 jaar en jongeren van 13 t/m
15 jaar. Gezien het feit dat de respons altijd laag is, is
geadviseerd om alle cliënten die gebruik hebben gemaakt van de
jeugdhulp een enquête te sturen. Nadat de data zijn verzameld
volgt er een factsheet per gemeente en een regiorapportage. De

1. Akkoord te gaan met het ( regionaal) laten uitvoeren
voor 1 juli 2018 van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
door I & O research;
2. Een eenmalig bedrag ad. € 5.145 beschikbaar te stellen
voor het laten uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek;
3. De “bewerkersovereenkomst” te laten ondertekenen
door de burgemeester.

Nr.

Onderwerp

B03.OOT

Aanvulling op Nota
Parkeernormen
Waalwijk 2015

B04.OOT

Kunstopdracht op de
groenstrook aan de
kruising Julianalaan
en Halve Zolenpad,
Sprang-Capelle
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totale kosten voor de regio bedragen € 39.380. Voor de
gemeente Waalwijk betekent dit een financiële bijdrage van €
5.145. Dit is inclusief het beschikbaar stellen van 4 VVV –
bonnen van € 25 die verloot worden onder de deelnemers.
I & O voldoet aan de eisen op het gebied van privacy en ISO –
gecertificeerd. In verband met het gebruik van NAW – gegevens
van cliënten is het noodzakelijk een “bewerkers-overeenkomst”
af te sluiten tussen gemeenten en I&O.
Namens het college van de gemeente Waalwijk deze te laten
ondertekenen door de burgemeester.
Uw college hecht grote waarde aan een vitaal en een
aantrekkelijk centrum. Dit heeft vorm gekregen in het
visiedocument “centrumvisie Waalwijk”. Een van de concrete
punten is de transformatie van winkelpanden naar woningen.
Hierbij is van belang dat ook kan worden voldaan aan de
geldende parkeernorm en dat als uitgangpunt blijft parkeren op
eigen terrein waar dat mogelijk is. Gelet op het verzoek van
eigenaren van panden in het centrum tot omzetting van deze
panden naar wonen, de hierop volgende verkoop/verhuur en het
feit dat er bij de gemeente geen klachten bekend zijn over de
loopafstanden zijn wij van mening dat afwijken van de
loopafstand van 100 meter, zoals deze wordt gehanteerd bij de
andere deelgebieden binnen Waalwijk, naar 250 meter vanuit
parkeeroogpunt als ruimtelijk oogpunt gezien acceptabel is. Er is
voor deze afstand gekozen omdat alle centrumlocaties zich
binnen een loopafstand van 250 meter ten opzichte van de grote
parkeervoorzieningen bevinden.
In het kader van de Halve Zolenroute worden in de gemeente
Waalwijk drie kunstwerken gerealiseerd. In Waspik is het
kunstwerk ‘Ode aan de Zandrug’ en in Waalwijk het kunstwerk
‘Het Wiel’ gerealiseerd. Nu is het de beurt aan Sprang-Capelle. Er
is een mooie locatie gevonden aan de groenstrook bij de kruising
Julianstraat en Halve Zolen Pad. Op deze strook zijn nog
restanten van de oude spoorlijn aanwezig: Andreaskruis, restant
spoorlijn en perronmuur. Een speciaal hiervoor aangestelde
commissie heeft drie kunstenaars, op voordracht van bkkc,
geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. De
kunstenaars Marcel Smink, Paul van Osch en Michiel Voet
presenteerden op 22 februari hun ontwerp aan de commissie

Besluit

overeenkomstig het bijgevoegde conceptbesluit de
maximale loopafstand voor de functie wonen binnen het
centrum te verruimen naar 250 meter en dit op te nemen
in de Nota Parkeernormen Waalwijk 2015.

1.In te stemmen om het kunstwerk ‘Het Koffijhuis’ van
Marcel Smink aan de Julianalaan te
Sprang-Capelle te realiseren.
2.Wethouder H. Brekelmans te mandateren voor
ondertekening van het contract voor het definitief ontwerp.
3.Het bkkc de opdracht te geven voor de begeleiding en de
regie van dit project voor een bedrag van €2.970,-.
4.Het totaalbedrag van €50.000,- voor de realisatie van het
kunstwerk in te zetten.
5.Het totaalbedrag van €52.970,- (€50.000,- en €2.970,-)
ten laste te brengen van kostenplaats 6509080
Cultuurfonds.
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Regels Terrassen
Horecagebied
Waalwijk 2018 -
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(wegens ziekte kon mevr. Koppers niet aanwezig zijn).
Uiteindelijk ging unaniem de voorkeur uit naar het verrassende
ontwerp van Marcel Smink.
Horeca heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor het
centrum van Waalwijk. De afgelopen winter is geëxperimenteerd
met winterterrassen en dit was succesvol. Daarom willen we
‘winterterrassen’ mogelijk maken en duidelijkheid en
eenduidigheid bieden voor de inrichting van ‘zomerterrassen’. Er
komen zo meer mogelijkheden voor horeca in het centrum. Op
die manier kan het centrum de rol als huiskamer van de stad
versterken.

Besluit
N.B.: Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

1) In te stemmen met de conceptregeling ‘Regels
Terrassen Horecagebied Waalwijk 2018’;
2) De conceptregeling ‘Regels Terrassen Horecagebied
Waalwijk 2108’ te publiceren en van 21 maart 2018
gedurende 6 weken tot en met 2 mei 2018 ter inzage te
leggen;
3) Horeca-exploitanten toe te staan bij het opstellen van
het ‘zomerterras’, vooruitlopend op het nieuwe beleid,
terrasinrichting te plaatsen op de huidige loopstrook langs
In 2012 heeft het college van B&W ‘Nadere regels voor terrassen de gevels;
2013’ vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben in het
4) De mogelijkheden voor aan vier zijden afgesloten
horecagebied (Markt, Raadhuisplein en deel Grotestraat)
(‘serre-achtige’) terrassen nader te onderzoeken;
ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding vormen voor
5) In overleg met horecaondernemers/pandeigenaren in
herziening van deze regels. Op dit moment is de bouw van een
het horecagebied een privaatrechtelijke regeling uit te
overdekte en afgeschotte gevel niet toegestaan. Ook zijn de
werken voor de verdeling van de vierkante meters ten
eilandterrassen in het horecagebied deels versnipperd. Het is niet behoeve van terrassen, die niet gelegen zijn voor
voor iedere horecaondernemer en/of pandeigenaar in het
horecapanden;
horecagebied feitelijk mogelijk voor zijn eigen pand een terras
6) In overleg met Vergunningverlening (TVVB) de
in te richten.
vergunningen op de Markt / het Raadhuisplein na
definitieve vaststelling (collectief) te herzien op basis van
De afgelopen maanden hebben er veel gesprekken met horecade indeling zoals verbeeld op de bijgevoegde tekening
exploitanten, pandeigenaren en andere in- en externe betrokken ‘Verbeelding terrassen Markt’;
partners plaatsgevonden. Op 15 maart 2018 is overleg geweest
7) Bij het vervolgproces rekening te houden met de
met horecaondernemers en vastgoedeigenaren. De aanwezigen
discussie rondom de verplaatsing van de weekmarkt naar
gaven unaniem aan verder te willen en in te stemmen met de
het centrum.
concept-regels. Om verder te kunnen en richting de betrokkenen
duidelijkheid te bieden over de bereidheid om mee te werken én
Waar de voorgestelde besluiten de bevoegdheid van de
duidelijkheid te geven over de richting, wordt het college
burgemeester raken, besluit de burgemeester.
voorgesteld om de conceptregels vast te stellen, de
mogelijkheden voor aan vier zijden afgesloten terrassen nader te
onderzoeken en een regeling op te stellen voor de verdeling van
vierkante meters in het horecagebied, niet gelegen voor een
horecapand.

