Nr.
B01.O

Onderwerp
Onderzoek risico's
breedplaatvloeren

B02.OOT

Afvalzakken ter
beschikking stellen
ten behoeve van
Luier en PMDinzameling

COLLEGEBESLUITEN D.D. 18-09-2018
Samenvatting / toelichting
Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde
parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek
blijkt dat een bouwtechnische uitvoering met breedplaatvloeren
in bepaalde gevallen onveilig kan zijn. Op 9 oktober 2017 is per
brief door het ministerie van BZK verzocht om gebouweigenaren
hun gebouw(en) te laten controleren aan de hand van in het
onderzoeksrapport van TNO en Adviesbureau Hageman
opgenomen stappenplan. De rol van de gemeente is om in kaart
te brengen om welke panden het gaat en/of er sprake is van een
risico. Hierop volgend worden, indien nodig, pandeigenaren
aangeschreven voor vervolgstappen die de veiligheid moeten
waarborgen. De objecten met een hoge prioritering zijn
uitgebreid onderzocht. Uit het onderzoek zijn geen risico gevallen
gebleken, behoudens de niet onderzochte industriegebouwen. De
eigenaren van deze panden zullen door ons met bijgevoegde
concept-brief geattendeerd worden op hun onderzoeksplicht en
gevraagd worden het resultaat van hun onderzoek aan ons door
te geven.
De gemeente Waalwijk heeft een nieuwe contractant voor de
recycling van luiers. Deze contractant schrijft voor dat luiers
aangeboden dienen te worden in een speciale “melkwitte”
afvalzak. Momenteel kunnen inwoners al luiers apart aanbieden,
echter mogen zij hiervoor iedere willekeurige afsluitbare afvalzak
voor gebruiken. Om de overgang naar het gebruik van de
speciale afvalzak zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt
voorgesteld om de speciale afvalzak, t.b.v. de inzameling voor
luiers, beschikbaar te stellen zonder daarvoor directe kosten in
rekening te brengen.
In de gemeente wordt ook voor de inzameling van
Plasticverpakkingen, Metalen-verpakkingen en Drankkartons een
speciale afvalzak voorgeschreven. Momenteel wordt aan de
inwoners de kostprijs van deze zakken doorberekend. Het
aanbieden van PMD-afval willen we laagdrempeliger maken,
zodat het scheidingsresultaat wellicht nog iets verbeterd. Een
eerste stap hierin is om ook deze speciale afvalzakken
beschikbaar te stellen zonder daarvoor nog de directe kosten in
rekening te brengen.
De zakken worden voorlopig voor één jaar op basis van “proef”
beschikbaar gesteld.

Besluit
Kennis te nemen van het bijgevoegde advies waaruit blijkt
dat de risicovolle constructies veilig zijn.

Speciale afvalzakken ter beschikking te stellen zonder
daarvoor directe kosten in rekening te brengen. Het betreft
de speciale afvalzakken t.b.v. de inzameling voor:
- Luier- en incontinentiemateriaal, (Luiers);
- Plasticverpakkingen, Metalenverpakkingen en
Drankkartons (PMD-afval);
- De kosten die eind 2018 / 2019 ontstaan voor de
aanschaf van deze speciale afvalzakken te financieren uit
de Voorziening Afvalstoffenheffing.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 18-09-2018
Samenvatting / toelichting
Op 27 augustus 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie vragen
gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten aan Het Fort
101. Bijgevoegd treft u de gestelde vragen en de
conceptbeantwoording hiervan aan.

Nr.
B50.RNO

Onderwerp
Beantwoording art.
37 vragen
ChristenUnie inzake
Het Fort 101

B51.RNO

Treasurystatuut 2018 In artikel 12 van de Financiële verordening is bepaald dat het
College een Treasurystatuut opstelt en dit, indien daartoe
aanleiding bestaat, minstens eenmaal per raadsperiode
actualiseert en ter vaststelling aan de Raad stuurt.
Thans wordt voorgesteld het statuut te actualiseren. Onder meer
de spelregels van het Schatkistbankieren worden ondergebracht
in het nieuwe treasurystatuut. Verder wordt het statuut nader
afgestemd op de Waalwijkse behoeften.
Voortaan worden leningen en garanties in principe verstrekt door
het college. In de gevallen waarin de uitvoering van een dergelijk
besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente wordt
de raad vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en
bedenkingen te uiten.
Overigens wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel en
het bijgevoegde statuut 2018
Beantwoording
De fractie van de ChristenUnie heeft artikel 37RvO vragen
schriftelijke vragen
gesteld over de evenementensubsidie. Bijgaand treft u de door
van ChristenUnie op
de fractie van ChristenUnie gestelde vragen en de concept
grond van artikel 37 beantwoording van deze vragen aan.
van het Reglement
van Orde inzake
evenementensubsidie
Reactie naar
De fracties van D66, SGP, ChristenUnie en PvdA hebben op 11
aanleiding van de
juli een reactie gestuurd naar aanleiding van de beantwoording
communicatie
van schriftelijke vragen over de ontwikkeling rond de
omtrent Het Fort
kamergewijze verhuur van Het Fort 101. Door middel van
bijgevoegde brief heeft het college op de brief van de fracties
gereageerd.

De raad voor te stellen het statuut 2011 te vervangen door
het statuut 2018.

Beantwoording art.
37 vragen RvO SGP
fractie m.b.t.
Bekendmakingen

In te stemmen met bijgaande beantwoording, met dien
verstande dat bij antwoord 2 moet worden vermeld dat we
dit gaan onderzoeken.

B52.RN0

B54.RN0

B55.RNO

De SGP fractie heeft op 20 augustus 2018 vragen gesteld op
basis van artikel 37 van het RvO. Het zijn vragen over de nieuwe
wetswijziging elektronische bekendmakingen.

Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
door de ChristenUnie gestelde vragen over de huisvesting
van arbeidsmigranten aan Het Fort 101.

Akkoord te gaan met de inhoud van de brief betreffende de
beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over de
evenementensubsidie en deze brief te sturen naar de
ChristenUnie.

Bijgevoegde brief, op 12 september 2018 aan de
raadsfracties van D66, SGP, ChristenUnie en PvdA
gestuurd, te bekrachtigen.

