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Op basis van uw beluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 3e administratieve begrotingswijziging 2018 aan.
Jeugd Fonds Cultuur De gemeente Waalwijk doet mee aan het Jeugdcultuurfonds
Brabant. Dit fonds stelt kinderen uit arme gezinnen in staat deel
te nemen aan culturele activiteiten. Door het JCF onder de
aandacht te brengen bij de doelgroep en de inzet van Waalwijkse
intermediairs zijn de middelen volledig besteed. In september
wordt echter nog een groot aantal nieuwe aanvragen verwacht.
Om nieuwe aanvragen toe te kunnen kennen wordt voor 2018
een extra bedrag van € 10.000 gevraagd.
Aansluiten bij op te
In het kader van de aanleg van de Snelfietsroutes F261 en F59
richten
moet, in verband met het verkrijgen van provinciale subsidie,
Fietscommunity F261 aan fietsstimulering worden gedaan.
- snelfietsroute
Waalwijk-Tilburg
Onderwerp
3e administratieve
begrotingswijziging

Plusafspraken GGD
2018

Besluit
vaststelling van de 3e administratieve begrotingswijziging
2018.
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 van het
Jeugdcultuur fonds.
2. Voor de deelname aan het Jeugd Fonds Cultuur in 2018
een extra bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen
vanuit de post armoedebestrijding kinderen.

1. het oprichten van en deelnemen aan de Fietscommunity
Hart van Brabant F261;
2. de heer R. Bakker, als portefeuillehouder verkeer,
vervoer en waterstaat, aan te wijzen als bestuurlijk
ambassadeur/-aanspreekpunt;
3. op een later moment een ambtelijke contactpersoon aan
te wijzen die fietsstimulering verder kan brengen als
deelnemer aan de Fietscommunity F261;
4. de deelname van aansprekende ‘early adopters’ als De
Efteling, de Rooi Pannen en het ElisabethTweeStedenziekenhuis aan de fietscommunity;
5. de uit te zetten koers voor de korte termijn en het
voorbereiden van een voorstel voor de periode 2019-2020,
met inbegrip van de financiële dekking.
De gemeente Waalwijk en de GGD Hart voor Brabant maken
- In te stemmen met het afsprakendocument gemeente
jaarlijks afspraken over de lokale inzet van de GGD. De
Waalwijk en GGD voor 2018
gemeente kan lokale accenten aangeven, zodat de GGD zich richt - Voor de financiering €8.450 (VVE) ten laste te leggen van
op onderwerpen die specifiek in Waalwijk een rol spelen. Ook is
kostenplaats Crèches en Peuterspeelzalen 6610010. De
er de mogelijkheid om afspraken te maken met de GGD over
kosten voor het MASS-project € 5.070,00 worden met
eventuele extra taken die ze voor de gemeente kunnen
ingang van 2018 betaald door het team LTH; de
uitvoeren, bovenop de reguliere taken die in het
kostenplaats is nog onbekend.
basistakenpakket zitten.
- De overige € 112.584,00 ten laste te leggen van
kostenplaats 670910 GGD onderdeel lokaal accent;
In dit collegeadvies wordt u geadviseerd de GGD voor 2018 extra - De portefeuillehouder te mandateren om het document
in te zetten voor de lokale accenten en projecten Jongeren op
met afspraken tussen gemeente Waalwijk en GGD Hart
Gezond Gewicht (JOGG), Nu niet zwanger, Alcoholpreventie
voor Brabant voor 2018 te tekenen namens het college.
jongeren, VVE, de Schakelfunctionaris en (gezondheid)
Statushouders et cetera.
Dekking door TLTH voor € 5.070,00 dient nog te worden
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aangegeven.
In 2018 is de uitvoering van de parkeerdienstverlening (op basis
van prestatie-eisen) in Gemeente Waalwijk aanbesteed. P1 On
Street B.V. uit Den Haag heeft daarbij de aanbieding met de
beste prijs-kwaliteit verhouding gedaan.
Met P1 On Street B.V. zijn nadere afspraken met betrekking tot
de uitvoering van de dienstverlening gemaakt, welke zijn
vastgelegd in de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst.
In samenhang met de uitvoering van de dienstverlening wordt
één medewerker van de gemeente gedetacheerd bij P1 On Street
B.V. De nadere afspraken hieromtrent zijn opgenomen in
bijgevoegde detacheringsovereenkomst.
Met het sluiten van deze overeenkomsten wordt een besparing
beoogd van maximaal € 100.000 per jaar op de kosten voor de
uitvoering van de parkeerdienstverlening.
Uit de aanpak ondermijning blijkt dat ondermijners opgelegde
dwangsommen of ingestelde terugvorderingen niet of niet geheel
betalen. Het Bestuurlijk Afpakteam van de Taskforce Brabant
Zeeland biedt (vanuit het kader van het RIEC-convenant) aan om
de 39 deelnemende gemeenten in de politieregio Zeeland-WestBrabant te ondersteunen bij het effectief innen van openstaande
dwangsommen en andere vorderingen bij ondermijners.
De welstandsommissie heeft een negatief advies uitgebracht over
de realisatie van serres. De afweging die zij maakt bevindt zich
op het snijvlak tussen stedenbouw en architectuur. De commissie
meent dat de ruimtelijke kwaliteit teveel aangetast wordt door
serres. Deze commissie bestaat uit een aantal inhoudelijke
experts. Het college heeft desondanks besloten verder te gaan
met het onderzoek naar de mogelijkheden. Het is daarom
wenselijk een second opinion inclusief een aanvulling over de
eisen te vragen aan experts.
In Waalwijk hebben we als doel (aan)vragen te behandelen
vanuit een “ja, mits”-houding. Daarbij moet het plein als geheel
worden beoordeeld. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is
het wenselijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door een
externe partij. Deze partij moet architectuur en stedenbouw
(kunnen) combineren in zijn advies. De vraag die bij de second

1. In te stemmen met het afsluiten van een meerjarige
dienstverleningsovereenkomst met P1 On Street B.V. voor
de uitvoering van de parkeerdienstverlening alsmede de
daaraan verbonden detacheringsovereenkomst.
2. De burgemeester bijgaande overeenkomsten te laten
ondertekenen.

in te stemmen met het beschikbaar stellen van bepaalde
persoonsgegevens van ondermijners door het team
Financiën aan het Bestuurlijk Afpakteam van de Taskforce
Brabant - Zeeland, waardoor de gemeente Waalwijk een
goede invulling geeft aan haar publiekrechtrechtelijke
taken door het leveren van een actieve bijdrage aan de
verdergaande aanpak van ondermijning.
1. Kennis te nemen van de memo “Onderzoek serres
centrum”;
2. In te stemmen met een externe studie naar de
ruimtelijke wenselijkheid van en voorwaarden voor het
realiseren van “serres” op de Markt;
3. In het genoemde onderzoek de inrichting van terrassen
bij de Krophollermonumenten mee te nemen;
4. In te stemmen met de kosten voor een bedrag á €
7.500,- ten laste te brengen van het programmabudget
Binnenstad.
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opinion centraal moet staan is of en zo ja onder welke
voorwaarden een serre ruimtelijk acceptabel is. Hiervoor moet
een bedrag van € 5.000,- tot € 7.500,- worden gereserveerd.
Naast de vraag naar de realisatie van serres is er ook de vraag
hoe we om willen gaan met de inrichting van terrassen bij
monumenten. Om tegemoet te komen aan de wensen van
horecaexploitanten in de monumenten, wordt voorgesteld de
mogelijkheden voor terrasschotten en luifels aan de
Krophollerpanden direct mee te nemen in het externe onderzoek
naar de inrichting van o.a. serres op de pleinen. Dan kan een
integrale architectonische en stedenbouwkundige visie worden
ontwikkeld over de integratie en uitstraling van horeca op de
Markt en het Raadhuisplein.
Op 23 mei jl. heeft uw college besloten het
ontwerpbestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ Waspik in procedure
te brengen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van zes
grondgebonden woningen en zes appartementen mogelijk op het
perceel van de voormalige Hommel-garage. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 3 mei jl.
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is er
één zienswijzen ingediend. Voor een samenvatting hiervan wordt
verwezen naar de bijgevoegde Nota van zienswijze. De
zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het
ontwerpbestemmingsplan.
Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
is de gemeenteraad bevoegd het bestemmingsplan vast te
stellen.
Op 19 juni jongstleden is het reorganisatieplan ‘Doorontwikkeling
team WijZ’ voorlopig vastgesteld door het college. Om dit plan
uit te kunnen voeren is extra (deels structureel en deels
incidenteel) geld benodigd. Hiervoor is een dekkingsplan
opgesteld welke ook op 19 juni voorlopig is vastgesteld door het
college. Via bijgevoegd raadsvoorstel wordt dit dekkingsplan
voorgelegd aan de raad. Wij vragen hen in te stemmen met het
voorstel zodat team WijZ de uitvoering van het reorganisatieplan
kan vervolmaken.

De raad voor te stellen
1. De ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. Te besluiten dat de zienswijze geen aanleiding geeft tot
wijziging van het ontwerpbestemmingsplan 'Julianastraat
36’ Waspik;
3. Het bestemmingsplan 'Julianastraat 36’ Waspik met IDN
‘NL.IMRO.0867.bpwspjulianastrt36-ON01’ ongewijzigd vast
te stellen overeenkomstig bij dit besluit behorende
verbeelding, regels en toelichting;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro.

• In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel;
• Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad
zodat zij hiermee kunnen instemmen.
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Bijlage: Raadsvoorstel dekkingsplan reorganisatie team WijZ
In de vergadering van 3 juli 2018 heeft het college het definitief
ontwerp voor de brandweerkazerne in Waalwijk op de hoek
Taxandriaweg – Groenstraat vastgesteld. De gronden van dit
perceel, gelegen in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’,
zijn bestemd tot ‘bedrijventerrein’ met de functieaanduiding
‘Specifieke vorm van bedrijventerrein – milieucategorie 1’.
Volgens de bestemmingsplanregels zijn er ingevolge deze
functieaanduiding bedrijven behorende tot categorie 1 tot en met
2 van de bij de regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten
toegestaan. Een brandweerkazerne valt volgens diezelfde Staat
van Bedrijfsactiviteiten door het milieuaspect ‘geluid’ onder
categorie 3.1. Uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd
akoestisch onderzoek blijkt dat, gezien de voorgenomen
activiteiten en de inrichting van de kazerne en het terrein, de
vestiging van een brandweerkazerne op deze locatie
milieutechnisch aanvaardbaar is.
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ biedt geen
binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor genoemde
strijdigheid. Ook kan geen toepassing worden gegeven aan de
mogelijkheid om met toepassing van artikel 4 van Bijlage II van
het Besluit omgevingsrecht (de kruimelgevallen) met
omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.
Artikel 2.12 lid 1, onder a onder 3 van de Wabo (het
zogenaamde projectafwijkingsbesluit) biedt de mogelijkheid om
voor specifieke projecten af te wijken van het bestemmingsplan.
Gezien de concrete aard van het project (de bouw van een
brandweerkazerne), de relatieve geringe strijdigheid met het
bestemmingsplan, het feit dat realisatie van een
brandweerkazerne op deze locatie planologisch en
milieutechnisch aanvaardbaar is én de zorgvuldige voorbereiding
tot op heden (met consultatie van burgers) wordt geadviseerd
om ten behoeve van de realisatie van de brandweerkazerne op
de hoek Taxandriaweg – Groenstraat met toepassing van artikel
2.12 lid 1, onder a onder 3 van de Wabo (het zogenaamde
projectafwijkingsbesluit) af te wijken van het bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen’ en de gemeenteraad voor te stellen om de
ruimtelijke ontwikkelingen als gevolg van de bouw van de
brandweerkazerne op de hoek Taxandriaweg – Groenstraat

Besluit
a. Ten behoeve van de realisatie van de brandweerkazerne
op de hoek Taxandriaweg – Groenstraat om met
toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a onder 3 van de
Wabo af te wijken van het bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen’;
b. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. Na besluitvorming in de raad de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht op te starten.
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conform artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht aanwijst
als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenking is vereist.

