Nr.
B50.RNO

Onderwerp
Artikel 37 vragen van
de fractie van het
SGP: toegang tot de
gemeentelijke
schuldhulpverlening

B51.RNO

Herontwikkeling
windmolenpark

B52.RNO

Juridische structuur
windpark Haven 8

B53.RNO

Partnership met
Unna: concept Letter
of Intent

COLLEGEBESLUITEN D.D. 02-10-2018
Samenvatting / toelichting
De Fractie van de SGP heeft artikel 37 vragen gesteld over een
rapport van de Ombudsman over de toegang tot de
gemeentelijke schuldhulpverlening.
In bijgaande (concept)brief treft u de gestelde vragen met de
beantwoording van deze vragen aan.
In november 2017 heeft de raad ingestemd met het nemen van
de volgende processtappen van de herontwikkeling van het
windmolenpark, het invullen van Sociale Wind en opstarten
ruimtelijke procedure. In het raadsvoorstel wordt de raad
geïnformeerd over de resultaten tot nu toe en gevraagd om
akkoord te gaan met de volgende stappen in de ruimtelijke
procedure (locatieplan van de 5 windmolens, indienen van een
omgevingsvergunningaanvraag en aanwijzen van de ontwikkeling
als een categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van
bedenkingen is vereist).
Verdere toelichting staat in het raadsvoorstel.
Gemeente Waalwijk heeft met Brabant Water een
samenwerkingsovereenkomst om tot de ontwikkeling van een
nieuw windmolenpark te komen. De huidige
samenwerkingsovereenkomst is voor de volgende fase
(aanvragen omgevingsvergunning en SDE subsidie) niet meer
voldoende. Uitgezocht is wat de beste juridische structuur is voor
het vervolg en dat is een besloten vennootschap.

Dit jaar bestaat het partnership met Unna 50 jaar. Lange tijd
stond het in het teken van uitwisselingen van inwoners en
organisaties. De vraag voor de toekomst is hoe dit partnership te
vernieuwen, laten aansluiten bij de uitdagingen van deze tijd.
Een raadsdelegatie is, samen met burgemeester Kleijngeld, met
die vraag op 23 & 24 april in Unna geweest. Er zijn drie thema’s
genoemd voor de toekomst: 1) innovatie, (2) ondernemerschap
en (3) jongeren. Door het uitwisselen van ideeën, ervaringen en
kennis kunnen beide steden van elkaar leren en versterken. We

Besluit
. Kennis te nemen van de brief van de fractie van het SGP
over de gemeentelijke toegang schuldhulpverlening.
2. De vragen van de fractie van het SGP te beantwoorden
door middel van bijgaande (concept) brief.
bijgevoegd raadsvoorstel op 1 november voor te leggen
aan de raad.

Akkoord te gaan met de oprichting van een besloten
vennootschap met Brabant Water voor de verdere
ontwikkeling van windpark Haven 8, met dien verstande
dat in het raadsvoorstel moet worden aangegeven dat de
aandelenverhouding tussen de gemeente Waalwijk en
Brabant Water nog onderwerp van discussie is, waarbij
deze verhouding voldoende recht moet doen aan de positie
van de gemeente. Aanpassing i.o.m. portefeuillehouder.
- Het ontwerpbesluit aan de gemeenteraad te zenden en de
gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om voor 15
november wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen.
. Bijgevoegd Raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de
gemeenteraad te verzenden.

Nr.

Onderwerp

B54.RNO

Verwijderen tafel
Raadhuisplein
Waalwijk

B55.RNO

Brief Vereniging tot
bevordering van de
Zondagsrust en de
Zondagsheiliging

COLLEGEBESLUITEN D.D. 02-10-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
gaan onderzoeken of samenwerking met een derde stad,
bijvoorbeeld uit Oost- Europa of de Baltische staten, een
meerwaarde is voor de drie thema’s van dit partnership.
Deze nieuwe insteek voor het partnership willen wij dit jaar
bekrachtigen door het ondertekenen van een Letter of Intent.
In de vergadering van 28 juni 2018 heeft de raad bij motie
tijdens de Kaderstelling begroting 2019 uw college opgedragen
op zo kort mogelijk termijn de zogeheten tafel op het
Raadhuisplein te verwijderen en de hieruit voortvloeiende kosten
te dekken uit de Algemene Reserve. De kosten worden geraamd
op 60.000 euro en kunnen overeenkomstig de opdracht, ten laste
gebracht worden van de Algemene Reserve. Gelet op de
geplande evenementen aan het einde van het jaar, waaronder
de Intocht Sinterklaas op 18 november en de Santa Run op 9
december, de uitvoeringstermijn van 3 weken en de
Eindejaarsverkoop, stellen wij u voor de werkzaamheden uit te
laten voeren in 2019.
De Nederlandse Vereniging tot de bevordering van de
Zondagsrust en de Zondagsheiliging (hierna te noemen NVbZZ)
vraagt uw aandacht met betrekking tot de Zondagsrust en het
(haast automatisch) verlenen van ontheffingen van de
Zondagswet. Daarmee wordt, volgens de NVbZZ de zondagsrust
sluipenderwijs steeds vaker verstoord en daarmee raakt de
balans, met name in binnensteden, volledig zoek.
Alvorens op de inhoud van uw brief in te gaan is het volgende
van belang. Het vaststellen van de “Verordening Winkeltijden” is
de bevoegdheid van de gemeenteraad. De bevoegd-heid tot het
beslissen op aanvragen om een evenementenvergunning en
ontheffingen van de Zondagswet berust bij de burgemeester. De
(ook) aan het college gerichte brief is mij om die redenen ter
beantwoording ter hand gesteld van de Burgemeester.
De eerbiediging van de zondag(srust) wordt in onze gemeente
serieus genomen, hetgeen onder meer blijkt uit onze
‘Verordening Winkeltijden’. Dat blijkt onder meer uit de
‘Verordening Winkeltijden’ en de wijze wij omgaan met de
beoordeling en afgifte van aanvragen om een

de gemeenteraad in de vergadering van 1 november 2018
voor te stellen:
1. een bedrag ter grootte van 60.000 euro ter beschikking
te stellen ten behoeve van het verwijderen van de tafel op
het Raadhuisplein in Waalwijk;
2. dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene
Reserve;
3. de daarop betrekking hebbende Begrotingswijziging
2018/17 vast te stellen;
4. de werkzaamheden uit te laten voeren in 2019 zodra de
weersomstandigheden dit toelaten.
de NVbZZ en de raad overeenkomstig de bijgevoegde
concept brief namens de Burgemeester te berichten.
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Samenvatting / toelichting
Besluit
evenementenvergunning, met name diegene die betrekking
hebben op de zondagen. De mening van de NVbZZ dat de
Zondagsrust sluipenderwijs steeds vaker door te ruime
winkelopeningstijden en evenementen in de binnensteden wordt
verstoord delen wij niet.
De ‘Verordening Winkeltijden’ is door onze levensbeschouwelijk
breed georiënteerde gemeenteraad vastgesteld. Deze
verordening houdt terdege rekening met een deel van de wensen
van lokale kerkgenootschappen alsmede vindt zij aansluiting bij
de winkel- en vermaakbehoeften van de hedendaagse
Waalwijkse samenleving. Dit blijkt ook uit het feit dat de religieus
behoudende kernen daar zelf rekening mee houden bij het doen
van aanvragen en verzoeken.

B56.RNO

Beantwoording
artikel 37 vragen CU
m.b.t. amateurhal

B57.RNO

Vaststellen begroting
2019

Wij stellen u voor de NVbZZ en de raad overeenkomstig de
bijgevoegde concept brief namens de Burgemeester te berichten.
De fractie van de ChristenUnie heeft artikel 37RvO vragen
gesteld over de huur van de hal door de
amateurtheatergezelschappen. Bijgaand treft u de door de fractie
van ChristenUnie gestelde vragen en de concept beantwoording
van deze vragen aan.
Dinsdag 25 september jl. is door het college ingestemd met de
conceptbegroting 2019. Deze conceptbegroting is in de afgelopen
week niet meer wezenlijk veranderd. Er is nog een aantal
tekstuele aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd en
daarnaast zijn nog diverse foto’s vervangen.
De begroting 2019 is dit jaar voor de eerste keer digitaal
opgesteld en ontsloten. De link hiervoor naar de site is:
Site: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/
De begroting 2019 is wederom ook als pdf bijgevoegd bij dit
voorstel. In de pdf is vanwege een technisch probleem de
paragraaf weerstandsvermogen nog niet opgenomen. In de door
te sturen versie naar de griffie zal deze paragraaf zijn
toegevoegd. Overigens is de paragraaf weerstandsvermogen wel
gewoon te raadplegen in de begrotingsapp.
Conform het raadsvoorstel dat door het college is vastgesteld in
de vergadering van 4 september jl. sluit de begroting 2019 met
een saldo van € 1.492.335.

Akkoord te gaan met de inhoud van de brief betreffende de
beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over de
huur van de hal van de amateurgezelschappen en deze
brief te sturen naar de ChristenUnie.
De begroting 2019 vast te stellen, met dien verstande dat
wethouder Odabasi nog enkele wijzigingen wil aanbrengen
m.b.t. toewijzing portefeuillehouders. En in te stemmen
met het bijbehorende vervolgtraject.
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Onderwerp

Septembercirculaire
gemeentefonds 2018
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Samenvatting / toelichting
Besluit
Het vervolgtraject in hoofdlijnen is dat de griffie naast de link
naar de begrotingsapp van de gemeente Waalwijk ook de
begroting en uitvoeringsinformatie 2019 in pdf krijgt
toegezonden. Afhankelijk van het tijdstip van het persgesprek
zullen deze stukken aan de raad beschikbaar worden gesteld en
zal de begroting 2019 op de site openbaar worden (geen
wachtwoord meer nodig).
De financiële consequenties voor het huishoudboekje zijn aan de
hand van de septembercirculaire 2018 t.o.v. de meicirculaire
2018 voor de jaren 2018 en 2019 in beeld gebracht. Een beperkt
aantal taakmutaties wordt in afwachting van de verdere
voorstellen van de vak-teams voorlopig centraal geparkeerd. In
week 40 en 41 wordt hierover nader afgestemd met de
budgethouders.
De septembercirculaire 2018 geeft voor 2018 een bruto nadeel
van €807.000 en een netto nadeel van €817.000 (na
oormerkingen en stelposten). De effecten voor 2018 verwerken
we, zoals gebruikelijk, via een aan te bieden begrotingswijziging
bij het najaarsbericht.
Relevant zijn in het bijzonder de netto-effecten voor de begroting
voor het jaar 2019. Op basis van de septembercirculaire zijn de
afwijkingen, na het afzonderen van de oormerkingen en
stelposten:
2019
2020
2021
2022
Begrotingspositie
oud
V 206.000 V 775.000
V 540.000 V 259.000
Netto effect sept
-circulaire
N 197.000 N 73.000
N 183.000 N 67.000
Begrotingspositie
nieuw
V 9.000
V 702.000
V 357.000 V 192.000
Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende
raadsinformatiebrief, met bijlage, waarnaar wordt verwezen.
Details rond de financiële uitkomsten zijn terug te vinden in de
bijlagen.
De septembercirculaire is ter raadpleging bijgevoegd.

1. Voor 2018 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het najaarsrapport 2018
d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
2. Voor 2019 de effecten, conform de afspraak met de
gemeenteraad, te koppelen aan de effecten die
voortvloeien uit de meicirculaire 2019.
3. De raad d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief, met
bijlage, bij te praten.
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B61.RNO

Onderwerp
Schriftelijke vragen
op grond van artikel
37 van het
Reglement van Orde
SGP n.a.v. het
jaarverslag van de
Ombudscommissie
Art. 37 vragen RvO
fractie ChristenUnie
m.b.t. voortgang
Museum-plus en
stavaza faillissement
Slem
Schriftelijke vragen
op grond van artikel
37 van het
Reglement van
Orde// Openbare
toiletten

COLLEGEBESLUITEN D.D. 02-10-2018
Samenvatting / toelichting
SGP Waalwijk heeft naar aanleiding van het jaarverslag van de
Ombudscommissie Waalwijk een aantal vragen gesteld over of en
hoe de aanbevelingen uit het verslag van de Ombudscommissie
worden overgenomen.

Besluit
de brief van SGP Waalwijk te beantwoorden conform
bijgevoegd concept, met dien verstande dat aan antwoord
4 moet worden toegevoegd 'ons college heeft geen
stappenplan met tijdpad opgesteld'.

De fractie van de ChristenUnie heeft artikel 37 vragen RvO
gesteld m.b.t. voortgang Museum-plus en stavaza faillissement
Slem.

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 37
vragen CU m.b.t. voortgang Museum-plus en stavaza
faillissement Slem.

Lokaal Belang heeft Schriftelijke vragen gesteld omtrent
openbare toiletten. Deze vragen worden in bijgaand
conceptschrijven beantwoord.

De vragen van Lokaal Belang omtrent openbare toiletten te
beantwoorden conform bijgaande antwoordbrief.

