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In verband met de uitgestelde vaststelling van het
ontwerpbestemmingsplan Haven 8 West bereiden onze
contractpartijen projectprocedures voor met betrekking tot de
realisatie van grootschalige logistiek binnen het plangebied van
Haven 8 West. Hiervoor worden omgevingsvergunningen
aangevraagd waarmee met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) wordt afgeweken van het
bestemmingsplan.
Een besluit op een dergelijke aanvraag omgevingsvergunning
wordt – gelezen in combinatie met artikel 1 van Onderdeel A –
genoemd in kolom 4 van onderdeel D 11.3 van de bijlage bij het
Besluit MER dat ziet op de activiteit ‘uitbreiding van een
bedrijventerrein’. Dit betekent dat bij een uitbreiding van 75
hectare of meer een formele MER-beoordeling dient plaats te
vinden en dat onder deze drempelwaarde een vormvrije MERbeoordeling moet worden gemaakt.
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit MER in werking
getreden, waardoor ook in geval van een vormvrije MER
beoordeling het bevoegd gezag (= het college) een besluit moet
nemen over de vraag of een milieueffectrapportage (MER) moet
worden opgesteld. De initiatiefnemers hebben hiervoor een
aanmeldnotitie aangeleverd in de vorm de paragrafen 4.12 van
de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwingen. Hieruit volgt dat de
voorgenomen ontwikkelingen geen belangrijke nadelige
milieugevolgen zullen hebben zodat het opstellen van een MER
niet noodzakelijk is. De raad heeft op 23 november 2017 een
vergelijkbaar besluit genomen in het kader van het
ontwerpbestemmingsplan Haven 8 West.
Sociaal Statuut Sloop Casade is voornemens om de appartementencomplexen aan het
Casade
Larixplein en het Distelplein te slopen en daarvoor nieuwe
appartementen terug te bouwen. Dit heeft een grote impact op
de huidige bewoners. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht
om een reglement (sociaal statuut) te hebben waarin wordt
vastgelegd op welke manier huidige bewoners begeleid worden
tijdens het traject en waar bewoners recht op hebben.
Onderwerpen die bijvoorbeeld terugkomen in een sociaal statuut
zijn de procedure die gevolgd wordt, voorrang bij herhuisvesting,
vergoeding van verhuiskosten conform landelijke normen en hoe
Onderwerp
Vormvrije merbeoordeling
omgevingsvergunnin
gen Haven 8 West

Besluit
dat het niet noodzakelijk is om bij de voorbereiding van de
omgevingsvergunningen voor grootschalige logistiek op
Haven 8 West een milieueffectrapportage op te stellen.

Woningcorporatie Casade mede te delen dat het college
kennis heeft genomen van het Sociaal Statuut Sloop.
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Besluit
omgegaan wordt met zelf aangebrachte voorzieningen.
Casade had reeds een sociaal statuut, maar heeft besloten dit te
vernieuwen. Zij hebben het nieuwe statuut opgesteld samen met
de SHC (Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties
Casade). De SHC moet formeel ook instemmen met het sociaal
statuut voordat dit vastgesteld kan worden. Deze stap is
inmiddels gezet.
Daarnaast is in de Woningwet geregeld dat een corporatie
overleg moet hebben gehad met het college van burgemeester
en wethouders van de gemeenten waarvoor het sociaal statuut
geldt. Het sociaal statuut zoals het nu voorligt is in concept
toegestuurd aan de gemeente en hierover is vervolgens overleg
geweest. Daarbij zijn vragen beantwoord en gemaakte
opmerkingen verwerkt.
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Regionaal
Beleidsplan politieeenheid ZeelandWest-Brabant

B51.RNO

Vragen CU ex art 37
inzake
tariefexperiment
parkeren
Antwoord op vragen
ex. art. 37 RvO
Christen Unie

B52.RNO

Let wel: in het sociaal statuut staan algemene afspraken. Het
statuut geldt immers niet specifiek voor de sloop van de
veldflats, maar geldt ook voor toekomstige sloopprojecten. Als er
bij een bepaalde locatie naast het sociaal statuut nog specifieke
afspraken gemaakt moeten worden, dan wordt hiervoor een
sociaal plan gemaakt. Dat zal voor de veldflats ook nog
gebeuren.
Het Regionaal Beleidsplan is een samenwerkingsplan van
gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in de regio ZeelandWest-Brabant. Aangezien (on)veiligheid zich weinig aantrekt van
gemeentegrenzen is het van belang om samen te werken,
uiteraard met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden.
Het regionaal beleidsplan 2019-2022 geeft aan waar we als
regionale eenheid Zeeland-West-Brabant onze prioriteiten willen
leggen.
De raadsfractie van de ChristenUnie heeft vragen ex artikel 37
gesteld inzake het tariefexperiment parkeren. In bijgevoegde
brief is de concept beantwoording van deze vragen opgenomen.
Namens de Christen Unie heeft dhr. J. Van Groos vragen gesteld
ex. art. 37 RvO. De antwoorden worden aan uw college ter
beoordeling voorgelegd.

In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

De vragen van de ChristenUnie inzake het tariefexperiment
parkeren te beantwoorden middels bijgevoegde brief en
deze brief, na ondertekening, door te zenden aan de
Raadsgriffie.
akkoord te gaan met de antwoorden.
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2015-2018
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Op 6 september 2018 wordt tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst aandacht geschonken aan het thema
veiligheid. Tijdens deze informatieavond worden raadsleden
bijgesproken door de teamchef van de politie, de wijk-GGZ’er en
de netwerkregisseur openbare orde en veiligheid. Zij vertellen
over de actualiteiten op het gebied van veiligheid. Hierbij valt te
denken aan onze aanpak rondom ondermijning, verwarde
personen en drugs.

Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie integraal
veiligheidsbeleid 2015-2018’;
2. Kennis te nemen van de inhoud van bijgaande
bestuurdersbrief.

Tijdens deze avond vragen wij de raad om input die wij kunnen
verwerken in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Dit
beleid zal vervolgens in november ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.

B54.RNO

Beantwoording
vragen CDA fractie
huisvesting
arbeidsmigranten
Valkenvoortweg 20

Het bijgaande evaluatierapport beschrijft wat de gemeente
Waalwijk in de afgelopen vier jaar op het gebied van veiligheid
heeft gedaan. In het rapport staat beschreven welke thema’s als
prioriteit benoemd waren, hoe op deze thema’s is geacteerd en
tot welke resultaten onze aanpak heeft geleid. Tevens staat
beschreven welke thema’s nog steeds onze nadrukkelijke
aandacht verdienen. Het rapport heeft geen formele status, maar
dient als achtergrondinformatie.
Bij brief van 3 juli 2018 stelt de CDA fractie op grond van artikel
37 van het Reglement van Orde schriftelijke vragen over de
huisvesting van arbeidsmigranten aan de Valkenvoortweg 20 in
Waalwijk (’t Snoekske). Deze vragen worden in bijgaande notitie
beantwoord.

In te stemmen met bijgaande beantwoording van de
schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake de
huisvesting van arbeidsmigranten aan de Valkenvoortweg
20 in Waalwijk.

