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Op grond van artikel 6 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk (hierna
huisvestingsverordening) kunnen schoolbesturen jaarlijks vóór 1
februari het college van burgemeester en wethouders verzoeken
om voorzieningen op te nemen op het huisvestingsprogramma.
Artikel 2 van genoemde verordening geeft een omschrijving van
de huisvestingsvoorzieningen die kunnen worden
aangevraagd/voor bekostiging door de gemeente in aanmerking
komen. Door de besturen van Stichting Bravoo, Stichting
Leerrijk! en de Willem van Oranje Scholengroep zijn aanvragen
ingediend voor het huisvestingsprogramma 2019. De aanvragen
zijn getoetst aan de huisvestingsverordening. Het concepthuisvestingsprogramma is voorgelegd aan de schoolbesturen. De
schoolbesturen stemmen er mee in.
Gemeente Waalwijk is samen met gemeente Tilburg betrokken
bij een project om specifiek Verenigingen van Eigenaren te
helpen bij een energetische renovatie van een flat. Er is een VvE
geselecteerd van het complex aan de Heulstraat. Uit een
haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om een
grote verduurzamingslag uit te voeren. De leden van de VvE zijn
enthousiast. Het vervolg van het project bestaat uit het
verzorgen van de begeleiding van het renovatieproject. De
kosten van de renovatie zijn voor de leden van de VvE zelf.
Jaarlijks wordt nagegaan of vanwege veranderingen in de
wetgeving, het beleid en ervaringen in de praktijk er aanleiding
bestaat om de APV te wijzigen. Ook dit jaar is dit het geval.
Voorgesteld wordt om een nieuw artikel op te nemen om het
parkeren in de berm te kunnen verbieden op door het college
aangewezen plaatsen. Daarnaast komt de specifieke ontheffing
voor een latere sluitingstijd van horecabedrijven tot 4.00 uur te
vervallen en wordt het verbod om drugs te handelen uitgebreid
naar drugshandel op openbare plaatsen (bijv. parken) in plaats
van alleen een verbod van drugshandel op of aan de weg.
In het raadsvoorstel en in bijlage 1 bij het raadsvoorstel vindt u
alle voorgestelde wijzigingen met een toelichting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende verordeningen
vast te stellen:

Besluit
- Bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma 2019 vast te
stellen;
- Voor de op het huisvestingsprogramma 2019 opgenomen
uitbreidingen eerste inrichting (OBS Villa Vlinderhof,
Juliana van Stolbergschool en Teresiaschool) € 29.784
beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting via de 1e kwartaalwijziging 2019;
- Voor de op het huisvestingprogramma 2019 opgenomen
inpandige uitbreiding van de Teresiaschool aan de
gemeenteraad (na de vaststelling van het geactualiseerde
MIP 2015-2020) een voorstel te doen tot het beschikbaar
stellen van het benodigde budget.
1. Finatrium’ opdracht te geven om de VvE van het
complex aan de Heulstraat te begeleiden in de energetische
renovatie van het complex.
2. De kosten ten laste te brengen van de reserve
Energiebesparende maatregelen.

de voorgestelde wijzigingen van de APV gemeente
Waalwijk 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te
bieden conform bijgevoegd raadsvoorstel;
- de gemeenteraad te verzoeken om de APV gemeente
Waalwijk 2017 in te trekken.

de raad volgens het bijgaande raadsvoorstel voor te stellen
de navolgende verordeningen vast te stellen:
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1. Verordening Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2019
1. Verordening Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2019
2. Legesverordening 2019
2. Legesverordening 2019.
In uw vergadering van 4 september 2018 heeft u; 1. ingestemd
met de notitie “Actualisering Meerjaren Investeringsprogramma
Onderwijshuisvesting 2015-2020; 2. De notitie te agenderen
voor het OOGO van 17 september 2018 en 3. na 17 september
2018 de raad een voorstel te doen tot vaststelling van de notitie
en instemming met de bekostiging van de hierin opgenomen
voorzieningen. De schoolbesturen hebben op 17 september 2018
ingestemd met de notitie. Voorgesteld wordt om 1. de notitie ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad en 2. voor de
bekostiging van de in de notitie opgenomen voorzieningen de
raad in de Kadernota 2020 in het kader van nieuwe wensen voor
te stellen om structureel budget beschikbaar te stellen voor de
toekomstige onderwijshuisvestingslasten.
Uw college is zorgdrager voor de gemeentelijke archieven.
Archieven hebben verschillende functies, onder andere als bron
voor (toekomstig) historisch onderzoek. Daar waar het handelen
van de overheid en de samenleving elkaar intens raken, is het
vanuit cultuur-historisch perspectief van belang om de neerslag
van deze bijzondere gebeurtenissen veilig te stellen en te
bewaren. Veel overheidsinformatie is in selectielijsten voor
archiefbescheiden als te vernietigen gewaardeerd. Daarnaast
wordt de neerslag van particuliere archiefvormers met betrekking
tot deze gebeurtenissen in de regel niet verworven. Door
regelmatig een lijst van “hotspots” vast te stellen wordt relevante
cultuur-historische informatie veilig gesteld.
De zorgdrager is verantwoordelijk voor het inrichten van het
proces en de procedure voor de hotspotmonitor en de periodieke
uitvoering ervan. Aan de hand van de hotspotlijst worden
informatieobjecten aangewezen die uitgezonderd worden van
vernietiging. De grondslag hiervoor ligt in artikel 5.1.e van het
Archiefbesluit.
Decentrale overheden moeten een hotspotlijst opstellen in
aanvulling op de gemeentelijke selectielijst. Op basis van de
handreiking van Archief2020 is bijgaand proces opgesteld om te

De raad in zijn vergadering van 13 december 2018 voor te
stellen om in te stemmen met het geactualiseerde
Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting
2015-2022 en voor de bekostiging van de in het
geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma
Onderwijshuisvesting 2015-2022 de nadere voorstellen in
de Kadernota 2020 af te wachten.

- het “Proces Hotspot-monitor gemeente Waalwijk” vast te
stellen en over gaan tot uitvoering daarvan;
- in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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komen tot een hotspot-monitor voor de gemeente Waalwijk.
De criteria waar een gebeurtenis of onderwerp aan moet voldoen
om hotspot te kunnen worden zijn:
1. Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel
maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere
betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht
bestaat in de media.
2. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het
verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële
tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en/of een
debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt.
3. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is
voor een intensief publiek debat over het functioneren van de
zorgdrager.
4. Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van
het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist
wordt onderstreept.
Voor de opstelling van de lijst wordt jaarlijks tijdens een of twee
sessies kennis en kunde ingeroepen van een aantal interne en
externe experts. Hoe we dat doen staat beschreven in bijgaand
document. We willen daarvoor, naast de portefeuillehouder, ook
graag twee cultuur-historisch geïnteresseerde raadsleden
uitnodigen. Dit zal verder via de griffie lopen. De eerste monitor
willen we in het eerste kwartaal van 2019 opstellen over de jaren
2017 en 2018. Daarna zullen we dit jaarlijks herhalen over
voorgaand jaar.
Gezien dit onderwerp en de betrokkenheid van de raad is een
raadsinformatiebrief opgesteld.

B57.RNO

Coördinatieregeling
plan Schoenhoorn
(Grotestraat 403,
409 - 413) te
Waalwijk

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de planontwikkeling van de
locatie “Schoenhoorn” aan de Grotestraat te Waalwijk.
Recentelijk heeft uw college ingestemd om het
voorontwerpbestemmingsplan, welke deze ontwikkeling mogelijk
maakt, in procedure te brengen. De ontwikkelende partij is bezig
om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. In het

De raad middels bijgevoegd preadvies voor te stellen voor
het plan Schoenhoorn (Grotestraat 403, 409 – 413) te
Waalwijk de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren.
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aan Waalwijk, 9
oktober 2018
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verlengde hiervan wordt de gemeenteraad voorgesteld om te
besluiten om voor dit project de coördinatieregeling van
toepassing te verklaren.
Op 9 oktober 2018 bezocht het college van Unna het college van Bijgevoegd Raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de
Waalwijk. In de ochtend werden zij ontvangen door een
gemeenteraad te verzenden
raadsdelegatie voor een gesprek met leerlingen van het Dr.
Mollercollege. Met deze raadsinformatiebrief informeert het
college de gemeenteraad over het bezoek en de gemaakte
afspraken rondom de Letter of Intent.

