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Samenvatting / toelichting
Het huidige meerjaren ICT Investeringsplan 2015-2018 loopt in
2018 af, waardoor het noodzakelijk is om een actueel meerjaren
ICT Investeringsplan 2019-2022 vast te stellen. Met het
vaststellen van dit plan wordt de huidige eenvoudige en
transparante ICT budgetterings- en verantwoordingsmethodiek
gecontinueerd waardoor ook de komende periode noodzakelijke
ICT investeringen en vervangingen kunnen worden gedaan en er
ruimte is voor de nodige innovatie.
Op 30 september 2008 heeft het college besloten 30 straten in
plandeel Biblioteek in Landgoed Driessen in Waalwijk te
benamen.

Nr.
B01.O

Onderwerp
Meerjaren ICT
Investeringsplan
2019-2022

B02.O

Correctie
straatnaamgeving
Plandeel Bibliotheek
Landgoed Driessen te
Waalwijk
De gegevens zijn verwerkt in de BAG (basisregistratie adressen
en gebouwen) en verzonden aan TomTom en Falkplan. In de
aangeleverde gegevens zijn echter 2 straten verwisseld:

Besluit
in te stemmen met het nieuwe meerjaren ICT
Investeringsplan 2019-2022 en deze systematiek vanaf
2019 en volgende jaren structureel in de begroting toe te
passen

de straatnamen in plandeel Bibliotheek, Landgoed Driessen
in Waalwijk te wijzigen naar de huidige praktijk;
-Wim Suermondtstraat nr 29 op de bijlage,
-Arnold Suysstraat nr 28 op de bijlage.

- Wim Suermondtstraat; nr 28 volgens besluit, nr 29 in
verzonden informatie,
- Arnold Suysstraat; nr 29 volgens besluit, nr 28 in verzonden
informatie.

B50.RN0

Beantwoording art.
37 vragen SGP
tevredenheidsonderz
oek Landgoed
Driessen

De twee straten zij al enige jaren zo terug te vinden op kaarten.
Recent is de eerste bouwvergunning aangevraagd. Bij het
nummeren van de woning werd de verwisseling vastgesteld.
Beide straten zijn nog niet bewoond. Door de straatnaamgeving
aan te passen ontstaan er geen problemen met de vergunningen.
Op 3 juli 2018 heeft de fractie van de SGP vragen gesteld over
het tevredenheidsonderzoek in Landgoed Driessen. In de vragen
gaat de SGP o.a. in op het standpunt van het college over de
detailhandelsvisie, de gemaakte afspraken over voorzieningen in
Landgoed Driessen en Sprang-Capelle en de opzet van het
onderzoek.
De beantwoording had plaats moeten vinden voor 3 augustus
2018. In verband met de vakantieperiode bleek dit niet mogelijk.
De fractie is geïnformeerd over het uitstel van de beantwoording.
Daarbij is toegezegd de vragen en de beantwoording daarvan bij
de collegevergadering van 21 augustus te behandelen.

1. Kennis te nemen van de art. 37 RvO vragen van de SGPfractie over het tevredenheidsonderzoek in Landgoed
Driessen
2. In te stemmen met de beantwoording van de art. 37
vragen conform de bijlage ‘Beantwoording schriftelijke
vragen Landgoed Driessen’, met dien verstande dat bij
antwoord 2 en 6 het woord 'betrekken' moet worden
vervangen door 'informeren'.
3. De beantwoording van de vragen via de griffie toe te
zenden aan de raad
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Onderwerp
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BIZ Waalwijk
Centrum 2019-2023
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In de beantwoording wordt aangegeven dat het college niet
voornemens is de afspraken ten aanzien van detailhandel in
Landgoed Driessen te herzien, wordt uitgelegd wat de bestaande
mogelijkheden zijn in de wijk en een toelichting gegeven op de
opzet van het onderzoek.
Waalwijk heeft net als veel vergelijkbare steden moeite om zijn
centrum aantrekkelijk te maken en te houden. In 2017 is door de
raad de centrumvisie Waalwijk vastgesteld. Om de visie
uitvoering te geven, is samenwerking tussen de gemeente en
ondernemers en tussen ondernemers onderling van groot belang.
Begin dit jaar hebben winkeliersvereniging De Els, vereniging van
onderhoud De Els, de Vereniging van Eigenaren Waalwijk
Centrum en Centrummanagement de handen ineen geslagen. De
vier partijen hebben een intentieovereenkomst getekend om een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te realiseren in het centrum van
Waalwijk.

Besluit

1. In te stemmen met de ‘Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 20192023’ en de raad voor te stellen deze verordening vast te
stellen;
2. In te stemmen met de ‘Uitvoeringsovereenkomst
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 20192023’;
3. In te stemmen met het ‘Reglement draagvlakmeting
Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 20192023’ en deze te publiceren;
4. Kennis te nemen van het BIZ-plan
‘Meerjarenprogramma Bedrijven Investeringszone (BIZ)
Centrummanagement wordt nu gefinancierd door het ophalen en Waalwijk-Centrum’;
doorgeven van reclamebelasting in het centrumgebied. Alleen de 5. Wethouder M.J.C. van den Hoven volmacht te geven
winkeliers worden hiervoor aangeslagen. Een BIZ biedt de
namens het college de ‘Uitvoeringsovereenkomst
mogelijkheid om niet alleen winkeliers (gebruikers), maar ook de Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 2019eigenaren van de panden aan te slaan. Dit vergroot de
2023’ te ondertekenen;
mogelijkheden voor het bestuur van Stichting BIZ Waalwijk
6. De raad op een later moment voor te stellen met
Centrum om te investeren in het centrum van Waalwijk.
terugwerkende kracht de 'Verordening reclamebelasting
Gebruikers en eigenaren worden op die manier nog meer
centrum Waalwijk 2018’ in te trekken op het moment dat
gezamenlijk verantwoordelijk voor de aantrekkelijkheid van en
de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied
leefbaarheid in het centrum. De plannen van de BIZ-stichting
Waalwijk 2019-2023’ in werking treedt;
staan in het meerjarenprogramma.
7. Het bijgevoegde raadsvoorstel ‘BIZ Centrum Waalwijk
2019-2023’ ter besluitvorming voor te leggen aan de
Het gebied waarvoor de BIZ wordt ingesteld is aangegeven op de gemeenteraad.
kaart ‘BIZ-gebied Waalwijk Centrum’. Het BIZ-gebied is kleiner
dan het gebied waar reclamebelasting wordt geheven. Dit sluit
aan bij de in de centrumvisie beschreven inkrimping van het
centrumgebied. In de centrumvisie staat dat de verbeterde
organisatie van vastgoedeigenaren en samenwerking tussen
centrummanagement en de Els noodzakelijk is. De oprichting van
een BIZ levert een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling. Het
oprichten van een BIZ levert zo een bijdrage aan het versterken
van het centrum.

Nr.
B52.RN0

B53.RN0

Onderwerp
Beantwoording
vragen PvdA ex
artikel 37 RvO
Schaarse
vergunningen
Komende herziening
woonwagenbeleid

B54.RN0

Voornemen afwijzing
verzoeken om
handhaving
huisvesting
arbeidsmigranten in
Het Fort 101 in
Waalwijk

B55.RN0

Schriftelijke vragen
op grond van artikel
37 van het
Reglement van
Orde// Tafel
Raadhuisplein
Vaststelling
bestemmingsplan
Herziening
centrumplan
Waalwijk
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Besluit
Op 2 juli 2018 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op
In te stemmen met de bijgesloten beantwoordingsbrief.
basis van artikel 37 van het Reglement van Orde. Wij verzoeken
u in te stemmen met de beantwoordingsbrief (zie bijlage / 180070010).
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een nieuw
beleidskader voor het gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid bekend gemaakt. Dit beleidskader wijkt
sterk af van de visie die de rijksoverheid de afgelopen 19 jaar
heeft gehanteerd. In het najaar brengt de gemeente in overleg
met stakeholders in beeld welke gevolgen er zijn voor het
woonwagenbeleid van de gemeente Waalwijk.
Op 12 en 17 juli 2018 zijn drie verzoeken om handhaving
ingediend tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op de
bovengenoemde locatie.

De raad te informeren over de herziening van het
woonwagenbeleid van de gemeente Waalwijk middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De SGP heeft Schriftelijke vragen gesteld omtrent de
aangenomen motie van de gemeenteraad om de tafel op het
Raadhuisplein te verwijderen. Deze vragen worden in bijgaand
conceptschrijven beantwoord.

De vragen van de SGP-fractie omtrent de aangenomen
motie van de gemeenteraad te beantwoorden conform
bijgaande antwoordbrief.

het voornemen om het verzoek om handhaving af te wijzen
en de verzoekers, woonachtig op het Fort 100, 104 en 108
overeenkomstig de bijgevoegde brieven te informeren;
- de overige bewoners van het Fort middels de bijgevoegde
bewonersbrief te informeren;
- de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de arbeidsmigranten in Het Fort 101 en
Leo Fallstraat 5.

Op 20 februari 2018 heeft uw college besloten om het
In te stemmen met het raadsvoorstel om het
ontwerpbestemmingsplan Herziening centrumplan Waalwijk ter
bestemmingsplan ‘Herziening centrumplan Waalwijk’ vast
inzage te leggen. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan heeft te stellen.
met ingang van 19 april gedurende 6 weken (t/m 30 mei 2018)
ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging
zijn 23 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren
gebracht. De na voren gebrachte zienswijzen geven geen
aanleiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het bij dit
collegevoorstel behorende raadsvoorstel incl. nota van
zienswijzen en de raad zodoende voor te stellen het
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bestemmingsplan ‘Herziening Centrumplan Waalwijk’ vast te
stellen.

