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B01.OOT
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Onderwerp
Intrekking WVG

Vaststelling uitslag
stemming BIZ
Waalwijk Centrum

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-11-2018
Samenvatting / toelichting
Op 31 maart 2015 heeft uw college op grond van artikel 5 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) het voorkeursrecht gelegd
op de percelen welke de gemeente zou willen verwerven ten
behoeve van toekomstige ontwikkelingen. Dit recht is op 18 juni
2015 bekrachtigd door de gemeenteraad.

Besluit
Het gevestigde voorkeursrecht op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten op de percelen gelegen in
Haven 8 West, zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende tekening en percelenlijst, in te trekken op basis
van artikel 8 lid 1 WVG.

Inmiddels heeft de gemeente alle percelen verworven. Hierdoor
is het niet meer noodzakelijk dat het voorkeursrecht op deze
percelen blijft rusten. Voor het doorhalen van dit voorkeursrecht
in het kadaster is een collegebesluit nodig voor wat betreft de
intrekking van het recht.
Van 22 oktober tot 12 november heeft er een stemming
plaatsgevonden over de invoering van de BIZ Waalwijk Centrum.
Op woensdag 14 november zijn onder toezicht van notaris K.J.A.
Labout- de Jong de retourenveloppen geopend en de stemmen
geteld.

1) De uitslag van de stemming ‘BIZ Waalwijk Centrum’,
onder uitvoering van de (plaatsvervangend)
heffingsambtenaar, conform het verslag van notaris K.J.A.
Labout- de Jong vast te stellen.
2) De uitslag van de stemming en het verslag van de
notaris te bekend te maken via www.waalwijk.nl en
Een van de meest bepalende voorwaarden voor het oprichten
‘Weekblad Waalwijk’
van een BIZ is dat tweederde stemt voor invoering. Uit de uitslag 3) In gesprek te gaan met initiatiefnemers en overige
blijkt dat deze drempel niet is gehaald. De BIZ Waalwijk Centrum betrokken partijen over een eventueel vervolg.
wordt dus niet ingevoerd. De gedetailleerde uitslag van de
stemming is toegevoegd als bijlage bij dit voorstel.
De notaris heeft een verslag opgemaakt van de telling en de
uitslag. Volgens de wettelijke voorwaarde dient het college de
uitslag van de stemming formeel vast te stellen en dient het
college deze conform het reglement draagvlakmeting
bekendmaken op de website www.waalwijk.nl en Weekblad
Waalwijk.
De uitslag zal nog verder worden geanalyseerd. Vervolgens wordt
om tafel gegaan worden met de initiatiefnemers om te praten
over een eventueel vervolg. Er staat nog steeds vast dat er iets
moet gebeuren in het centrum van Waalwijk.

B50.RNO

Stemadvies VNG
Ledenvergadering 30
november 2018

Op 30 november vindt de Buitengewone ALV van de VNG plaats.
Op de agenda staat onder andere de afhandeling van
aangenomen moties tijdens de vorige ALV en de benoeming van
commissieleden. In het verleden heeft het college aan de

Bijgevoegde raadsinformatiebrief met stemadvies door te
sturen naar de gemeenteraad.

Nr.

Onderwerp

B51.RNO

Beantwoording
vragen art. 47 RvO
SGP, CU en PvdA
m.b.t.
ontwikkelingen
Schoenenmuseum
Beantwoording art.
47 RvO vragen SGP
m.b.t. Bouwkosten
Museum Plus

B52.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-11-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
gemeenteraad toegezegd haar stemgedrag/ inzet voor de ALV te
delen.
De fracties van de SGP, ChristenUnie en de PvdA hebben vragen
gesteld m.b.t. de ontwikkelingen Schoenenmuseum. Bijgaand de
beantwoording.

In te stemmen met de beantwoording van de vragen art.
47 RvO SGP, CU en PvdA m.b.t. ontwikkelingen
Schoenenmuseum, met dien verstande dat algemeen
directeur Lagendijk m.b.t. de vensters de juiste
benamingen zal invoegen.

De fractie van de SGP heeft art. 47 RvO vragen gesteld m.b.t. de
bouwkosten van het Museum Plus. Bijgaande beantwoording.

In te stemmen met de beantwoording van de art 47 RvO
vragen van de SGP fractie m.b.t. bouwkosten Museum
Plus, met dien verstande dat bij antwoord 3 moet worden
gesproken van adequate invulling.

