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Aanpassen stemwijze Om de inwoners van de gemeente nog meer een stem te geven,
Waalwijk Ontmoet
willen we dit jaar dat inwoners kunnen stemmen op alle
ingediende voordrachten voor Waalwijk Ontmoet. Er komt dus
geen jury die uit de voordrachten genomineerden selecteert.
Inwoners kunnen stemmen via Facebook. Daarnaast willen we
het college de mogelijkheid bieden om een extra prijs uit te
reiken: de Waalwijker(s) van het jaar.
Herontwikkeling
Vanwege de verhuizing van BS De Brug naar de nieuwe locatie
locatie BS De Brug, 't aan de Brugstraat 2 in Waspik is de voormalige schoollocatie aan
Vaartje 6 - 8 Waspik ’t Vaartje 6 – 8 in Waspik al enige tijd in beeld voor
herontwikkeling. De verhuizing van de school is inmiddels
afgerond. De gronden (en het voormalige schoolgebouw) op de
locatie aan ’t Vaartje 6 – 8 in Waspik zijn in eigendom van de
gemeente. Vooruitlopend op de verhuizing van BS De Brug
hebben diverse marktpartijen schetsontwerpen ingediend voor
herontwikkeling van de locatie naar woningbouw. Door één
marktpartij is een conceptaanvraag omgevingsvergunning voor
herontwikkeling ingediend. Dit plan voorziet in de realisatie van
8 grondgebonden eengezinswoningen.
In het kader van de beoordeling van deze schetsontwerpen en de
conceptaanvraag is, na overleg met de wethouder, besloten in
overleg te treden met de lokale samenleving om de lokale
behoeften in beeld te brengen. Hiertoe zijn vanaf januari 2018
diverse gesprekken gevoerd met Platform Waspik. Uitkomst van
deze gesprekken is dat er, vanuit de doelstelling om Waspik
toekomstbestendig te maken, behoefte lijkt te bestaan aan
seniorenwoningen met een zorgcomponent voor mensen uit
Waspik.
Subsidieverzoek KO
Kinderopvangorganisatie (KO) De Kindereijk heeft een subsidie
De Kindereijk
van € 37.155,00 aangevraagd voor peuteropvang en Voor- en
peuteropvang + VVE vroegschoolse Educatie (VVE). Vanuit de harmonisatie
2018
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kunnen organisaties vanaf
1-1-2018 een subsidie aanvragen als zij voldoen aan alle
voorwaarden uit de regeling Peuteropvang en Voorschoolse
Educatie gemeente Waalwijk. Deze Waalwijkse organisatie is
onlangs VVE geregistreerd en voldoet aan alle gestelde
voorwaarden. Zij gaan in september 2018 starten met het
aanbieden van VVE-peuteropvang. Voor de hoogte van het
subsidiebedrag is de Kindereijk uitgegaan van een 100%

Besluit
De wijze van stemmen voor Waalwijk Ontmoet aan te
passen.
Het college de mogelijkheid te geven een extra prijs uit te
reiken.

1. Een proces op te starten om, in samenspraak met een
vertegenwoordiging van de lokale samenleving in Waspik,
een plan te ontwikkelingen voor de realisatie van woningen
met een zorgcomponent;
2. Hiertoe, na een brede openbare bijeenkomst over
beoogde herontwikkeling van de voormalige schoollocatie
aan ’t Vaartje 6 – 8 voor een beperkt aantal particuliere
woningen met zorgcomponent , gesprekken aan te gaan
met gegadigden om afspraken te maken over
uitgangspunten, planvorming, realisatie en organisatie.
3. De marktpartijen die een schetsontwerp c.q. een
conceptaanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend
over dit besluit te informeren.

- kinderopvangorganisatie De Kindereijk een
exploitatiesubsidie te verlenen van € 37.155,00 voor
peuteropvang en Voor- en vroegschoolse Educatie.
- het bedrag ten laste te brengen van het hiervoor
beschikbare budget Crèches en peuterspeelzalen
(6610010).
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bezetting voor 32 peuters in de maanden september tot en met
december. De vaststelling van de subsidie vindt achteraf plaats
op basis van het werkelijke aantal bezette peuterplekken. Hierbij
wordt de regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie
gemeente Waalwijk en de Algemene Subsidieverordening
gemeente Waalwijk 2015 gevolgd.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het verzoek en aan
De Kindereijk een exploitatiesubsidie te verlenen van € 37.155.
Uit artikel 3 Onderwijsbeleid en 16 Peuteropvang van
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2018 blijkt dat
deze activiteiten subsidiabel zijn. Met de Harmonisatie
peuterspeelzaalwerk (collegebesluit 29-8-2017) is akkoord
gegaan met voor 2018 een afwijkende aanvraagtermijn (t.o.v.
Algemene Subsidieverordening 2015) voor subsidieaanvragen
voor Peuteropvang en VVE voor nieuwe peuteropvang
aanbieders. Dit is voor De Kindereijk het geval.
De gemeenteraad heeft op 7 juni jongstleden een motie
aangenomen waarin het college wordt verzocht om namens de
gemeente Waalwijk steun uit te spreken voor de
Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.
Bij brief van 11 juni 2018 heeft de fractie van LokaalBelang, op
grond van artikel 37 van het Reglement van Orde, vragen
gesteld over de verkeersveiligheid. De aandacht van uw college
wordt gevraagd voor de verkeer- en parkeersituatie op het
Bloemenoordplein en voetgangersvoorzieningen in de
Reigerbosweg. In bijgaande conceptreactie zijn de vragen
beantwoord.
Door de raadsfractie van de PvdA zijn vragen ex. Artikel 37
Reglement van Orde gesteld inzake het tariefexperiment
parkeren. Middels bijgevoegde brief worden deze vragen
beantwoord.
Op 23 mei 2018 publiceerde het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat het ontwerp-instemmingsbesluit waarin de
Minister van Economische Zaken en Klimaat instemming verleend
aan het winningsplan Waalwijk-Noord. Vervolgens is uit een brief
van het ministerie aan de Tweede Kamer gebleken dat de bodem
op de gaswinningslocatie in Waalwijk verontreinigd is.

Aan te sluiten bij het Statiegeldalliantie;
- De gemeenteraad, middels bijgesloten brief, hierover te
informeren.
. in te stemmen met de inhoud en de verzending van
bijgevoegde conceptreactie
2. deze, door tussenkomst van de griffie, in handen te
stellen van de gemeenteraad.

De vragen te beantwoorden middels bijgevoegde brief en
deze, na ondertekening, door te sturen naar de griffie.

Uw zienswijze tegen het instemmingsbesluit kenbaar te
maken middels bijgevoegde brief, en de raad te informeren
over deze zienswijze middels de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Het college is tegen dit instemmingsbesluit en dient daarom een
zienswijze tegen dit besluit in. Bijgaand ontvangt u de zienswijze
tegen het instemmingsbesluit. De raad wordt hierover middels
een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In deze brief zal tevens
ingegaan worden op de verontreiniging.
April 2017 dient initiatiefnemer een conceptaanvraag in voor het
huisvesten van 104 arbeidsmigranten aan de Valkenvoortweg 20
te Waalwijk. Het verzoek van destijds past qua
huisvestingscategorie en spreidingsafstanden binnen de
‘Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten,
vergunninghoudendevluchtelingen en overige personen die geen
huishouden vormen gemeente Waalwijk – 2e wijziging’ maar is
destijds, gezien de bestuurlijke gevoeligheid met betrekking tot
het huisvesten van arbeidsmigranten aan de noordzijde van de
A59, aangehouden.
In de loop van 2017 is, mede door de economische
ontwikkelingen en de opgave tot huisvesting van
arbeidsmigranten, het bestuurlijk speelveld ten aanzien van
huisvesting van arbeidsmigranten ten noorden van de A59
binnen de raad veranderd.
Initiatiefnemer heeft in maart 2018 een conceptaanvraag
ingediend voor het realiseren van een complex ten behoeve van
het huisvesten van 292 arbeidsmigranten aan de Valkenvoortweg
20 te Waalwijk (146 kamers voor 2 personen). Ook dit
aangepaste verzoek past qua huisvestingscategorie en
spreidingsafstanden binnen de ‘Beleidsregels huisvesting
arbeidsmigranten, vergunninghoudendevluchtelingen en overige
personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk – 2e
wijziging’. De beoogde ontwikkeling heeft wel gevolgen voor de
beoordeling van andere vergelijkbare plannen tot grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten ten noorden van de A59. Als
gevolg van de in het vigerend beleid opgenomen
spreidingsafstanden zijn binnen een straal van 1200 meter geen
vergelijkbare ontwikkelingen (huisvestingscategorie 3)
toegestaan. Hierdoor wordt grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten ten noorden van de A59 mogelijk gefrustreerd.
Uw college wordt geadviseerd om, vooruitlopend op een
eventuele algemene actualisatie van de ‘Beleidsregels huisvesting
arbeidsmigranten, vergunningshoudende vluchtelingen en

Besluit

vooruitlopend op een eventuele algehele actualisatie van
de ‘Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten,
vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die
geen huishouden vormen gemeente Waalwijk – 2e
wijziging’ een positieve grondhouding aan te nemen ten
aanzien van de voorgestelde ontwikkeling tot het
huisvesten van 292 arbeidsmigranten op de locatie
Valkenvoortweg 20 te Waalwijk onder voorwaarden dat:
a. er een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd;
b. er geen bezwaren bestaan vanuit parkeren en
verkeer(sveiligheid);
c. de gebruiksmogelijkheden van omliggende functies niet
worden belemmerd;
d. de beoogde ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast;
e. wordt voldaan aan de milieuhygiënische kwaliteit,
waterhuishouding en externe veiligheid.
f.
er zullen afspraken worden gemaakt dat alleen
werknemers worden gehuisvest die werkzaam zijn binnen
de Langstraat, uiteraard binnen hetgeen juridisch haalbaar
is.
2. In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief en de raad middels deze brief over uw
besluit te informeren.
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overige persoenen die geen huishouden vormen gemeente
Waalwijk – 2e herziening’, waarin onder andere het aspect
huisvesting van arbeidsmigranten ten noorden van de A59 aan
de orde komt, een positieve principe uitspraak te doen met
betrekking tot voorliggend plan tot het huisvesten van 292
arbeidsmigranten aan de Valkenvoortweg 20 te Waalwijk.
Het betreft een conceptaanvraag waarbij tal van zaken omtrent
woonklimaat, verkeer en parkeren etc. (nog) niet zijn uitgewerkt.
Een positief principebesluit van het college is voor initiatiefnemer,
gezien de bestuurlijke gevoeligheid, van belang. Hierna kan de
concept aanvraag verder worden uitgewerkt en met onderzoeken
worden aangevuld.

