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Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de tot vaststelling van de 1e administratieve
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
begrotingswijziging 2018.
bijgaand de 1e administratieve begrotingswijziging 2018
aan.
Samenwerkingsove De gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk hebben 4
1. In te stemmen met de
reenkomst Havens jaar geleden de samenwerkingsovereenkomst Havens
samenwerkingsovereenkomst Havens MiddenMidden Brabant
Midden-Brabant gesloten. De overeenkomst was bedoeld
Brabant.
om bestuurlijk de ontwikkelingen rondom de Havens af te 2. Wethouder Bakker te machtigen de overeenkomst
stemmen en naar buiten toe het imago van de regio te
te ondertekenen.
versterken. Daarnaast wilden we bezien of technische
samenwerking mogelijk was, b.v. bij aanbesteding van
onderhoudswerken en wilden we gesprekspartner zijn van
de samenwerkende Containerterminals. Het overleg met
het bedrijfsleven is nuttig gebleken, evenals de
bestuurlijke afstemming. Ten aanzien van de technische
afstemming en een uniforme havenverordening is
gebleken dat de verschillen te groot zijn. In het bestuurlijk
overleg is daarom afgesproken dat voorzetting van de
samenwerking zin heeft maar dat deze zich vooral
concentreert op de bestuurlijke afstemming en
samenspraak met het bedrijfsleven. Er is derhalve een
nieuwe Samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de
komende periode welke ter instemming voorligt.
Ondertekening is voorzien in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van LMB zodat voorgesteld wordt dat
wethouder Bakker de overeenkomst namens de gemeente
ondertekent.
Het opzeggen van Bij notariële akte van 4 februari 1982 is ten behoeve van
akkoord te gaan met het opzeggen van het
het recht van
de vereniging Rood-Wit-Blauw (RWB) op een gedeelte van gevestigde recht van opstal op het perceel kadastraal
opstal voormalig
het perceel van het voormalige sportpark Elzenhoven een
bekend WWK 00 sectie E, nummer 3371, groot 116
sportpark
recht van opstal gevestigd. Het recht van opstal is
m², sectie E, nummer 3372, groot 2 m², sectie E,
Elzenhoven (RWB) gevestigd voor de realisering van een bestuurskamer, een nummer 3373, groot 196 m², sectie E, nummer
berging, een scheidsrechterkleedlokaal, een overdekte
3374, groot 2 m².
zittribune en twee dug-outs op het perceel kadastraal
bekend WWK 00 sectie E, nummer 3371, groot 116 m²,
Onderwerp
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sectie E, nummer 3372, groot 2 m², sectie E, nummer
3373, groot 196 m², sectie E, nummer 3374, groot 2 m²,
zoals op bijgaande tekening is aangegeven. Vanwege de
verhuizing van RWB naar landgoed Driessen kan het
destijds gevestigde recht van opstal opgezegd worden. De
opstallen zijn inmiddels gesloopt. Ook hebben wij een
schriftelijke bevestiging van RWB ontvangen dat ze
akkoord gaan met de beëindiging van het recht van opstal.
Straatnaamgeving De commissie straatnaamgeving heeft een verzoek
de straten zoals hierboven en op de bijlage is
Besoyen,
ontvangen voor straatnaamgeving. Op het terrein waar
weergegeven te vernoemen.
voormalig Samarja voorheen zorgcentrum Samarja was gevestigd in de wijk
te Waalwijk
Besoyen wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd.
Onderwerp

De wijk Besoyen heeft oorspronkelijk als thema
Cartografen. Er is gekozen om hier aansluiting bij te
zoeken. De huidige straatnamen zijn overwegend
vernoemd naar cartografen uit een ver verleden. Er is nu
gezocht naar cartografen die in de meer recente
geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld (bijlage
1)
Op de plattegrond (bijlage 2) van het plan is daarom het
volgende voorstel weergegeven;
1. Rood aangegeven woningen nummeren aan betreffende
straat. Voorstel straatnaam; Cornelis Koemanstraat.
2. Blauw aangegeven woningen nummeren aan
betreffende straat. Voorstel straatnaam; Jacques
Bertinstraat.
3. Groen aangegeven woningen nummeren aan bestaande
straat; Gemma Frisiusstraat.
4. Plantsoen vernoemen naar voormalige zorginstelling;
Samarjaplantsoen.

