Nr.
B01.O

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst
Zuiderwaterlinie

B02.O

Aankoop
restpercelen
provincie Noord
Brabant

B03.O

Correctie
schrijfwijze
straatnaam
Welsteeg Waalwijk
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In 2016 heeft de gemeente Waalwijk de
Wethouder Van den Hoven op 13 december a.s.
intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie getekend met als
tijdens de Liniemeeting de
doel om de Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel tot Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie te
ontwikkeling te brengen. Voor een goede governance
laten ondertekenen namens de gemeente Waalwijk
structuur is het noodzakelijk om deze
- de gemeente Waalwijk zal m.b.t. de financiële
intentieovereenkomst nu om te zetten in een
bijdrage na 2019 nieuwe afspraken maken.
samenwerkingsovereenkomst. De afgelopen jaren heeft
Erfgoed Brabant het penvoerderschap op zich genomen,
maar dit is nooit geformaliseerd. Gelet op de bedragen is
hier wel behoefte aan. De toegekende bedragen gaan nu
tot en met 2019, maar insteek van deze
samenwerkingsovereenkomst is om ook de jaren daarna
aan de Zuiderwaterlinie te blijven werken. De bijdrage die
hiervoor vanuit onze gemeente wordt verwacht is nog
onbekend en wordt door deze samenwerkingsovereenkomst ook niet verplicht.
De provincie heeft onlangs een drietal percelen voor totaal In te stemmen met de aankoop van percelen
€1,- aangeboden aan de gemeente. Het betreft een drietal Waalwijk G 1594, Waalwijk E 5805 en Capelle O 828
reststroken, te weten: kadastraal perceel Waalwijk G 1594 voor totaal €1,-.
gelegen te Waalwijk aan Taxandriaweg met een
Onderhoud maakt reeds onderdeel uit van het
oppervlakte van 0,0668 ha, kadastraal perceel Waalwijk E Waalwijkse onderhoudsbestek.
5805 gelegen te Waalwijk aan de Tilburgseweg met een
oppervlakte van 0,0025 ha en kadastraal perceel Capelle O
828 gelegen te Sprang-Capelle aan de Maasroute met een
oppervlakte van 0,1205 ha. De provincie heeft deze
percelen niet meer nodig voor het doel waarvoor deze ooit
zijn verworven, dan wel waarvan het doel is gerealiseerd.
De gronden liggen aangrenzend aan de eigendommen van
de gemeente Waalwijk. Daarnaast zijn vanuit beheer geen
bezwaren tegen deze aankoop. De provincie neemt de
transport kosten voor haar rekening.
Op 27 november heeft het college besloten de naam
De schrijfwijze van Welsteeg aan te passen naar
Welsteeg toe te kennen. Genoemd pad wordt vernoemd
Wellsteeg.
naar Johannes van Well. Wellsteeg moet daarom met
dubbel ll worden geschreven.
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Onderwerp

B04.O

Openingstijden
Vanuit verschillende invalshoeken is gebrainstormd over
publieksbalie vanaf verandering van de openingstijden van de Publieksbalie
2 januari 2019
vanwege de daling in aflopende reisdocumenten vanaf
2019. Vermindering van openingsduur was het startpunt.
De geadviseerde openingsduur is uiteindelijk 1,5 minder
dan in de huidige situatie.

B05.OOT

Verhuizing
Maasstad
Omroepstichting
Waalwijk

B06.OOT

Subsidieverlening
Bibliotheek 2019

Voorgesteld wordt om de openingstijden van de
Publieksbalie als volgt vast te stellen:
maandag 12.00-17.00
dinsdag 12.00-19.30
woensdag 9.30-17.00
donderdag 12.00-19.30
vrijdag 10.00-15.00
zaterdag 9.00 - 11.00
In te stemmen met een bijdrage ad €5.000,00 ten
behoeve van de verbouwingskosten van het pand aan
de Prof. Eykmanweg 7.

De lokale omroep, Maasstad Omroepstichting Waalwijk, is
op dit moment gevestigd in een pand aan de Grotestraat
409a maar dit pand zal, vanwege herontwikkeling van het
gebied, in de loop van 2019 worden gesloopt. De huur
wordt door Casade per 31 december 2018 opgezegd. De
lokale omroep is dus op zoek naar nieuwe huisvesting en
zij heeft nu een pand gevonden dat voldoet aan haar
eisen; Prof. Eykmanweg 7 in Waalwijk.
Met de verhuizing naar de Prof. Eykmanweg 7 zijn
onkosten gemoeid (€10.000,00 à €15.000,00) en de lokale
omroep verzoekt om een bijdrage aan de
verbouwingskosten in verband met de aanstaande
verhuizing.
Bibliotheek Midden-Brabant heeft voor 2019 €
In te stemmen met subsidieverlening voor 2019
1.207.034,00 en voor 2020 €1.229.364,00 subsidie
€1.207.034,00;
aangevraagd.
In te stemmen met bijgevoegde prestatieafspraken.
In periodiek overleg met bestuur bibliotheek
De afgelopen jaren ontving Bibliotheek Midden-Brabant
aandacht vragen voor de Waalwijkse boekencollectie
altijd een meerjarige subsidie van de gemeente Waalwijk. t.o.v. Tilburg.
Echter, in 2019 zal de evaluatie van het
samenwerkingsconvenant ‘Optimale samenwerking in de
regio’ gaan plaatsvinden. Dit convenant is in oktober 2016
ondertekend door Bibliotheek Midden-Brabant en de
gemeenten Goirle, Loon op Zand, Tilburg, Hilvarenbeek,
Oisterwijk en Waalwijk. De resultaten van de evaluatie in
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B07.OOT

Intrekken WVG

B08.OOT

Verhuur ruimten
Kindcentrum
Bloemenoord
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2019 willen wij graag meenemen in de nieuwe
prestatieafspraken bij een volgende subsidieperiode.
Vandaar dat wij nu voorstellen om Bibliotheek MiddenBrabant voor één jaar subsidie te verlenen.
Daarnaast wijkt de indexering die wij gebruiken af van de
indexering zoals die is vastgelegd in het convenant. Met
ingang van deze subsidieperiode willen wij nu ook de
indexering (2,85% in 2019) toepassen zoals deze is
vastgelegd in het convenant. Hierdoor bedraagt de
subsidie voor 2019 €1.207.034,00.
Op 11 november 2014 heeft uw college op grond van
Het gevestigde voorkeursrecht op grond van de Wet
artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) het voorkeursrecht gemeenten op kadastraal perceel
voorkeursrecht gelegd op de percelen welke de gemeente Waalwijk K 359, zoals aangegeven op de bij dit
zou willen verwerven ten behoeve van toekomstige
besluit behorende tekening, in te trekken op basis
ontwikkelingen in het gebied Afbouw Haven 1 t/m 6. Ook
van artikel 8 lid 1 WVG.
heeft uw college op 11 november 2014 op grond van
artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten een
voorkeursrecht gelegd op de percelen in het gebied
Insteekhaven. Beide rechten zijn op 29 januari 2015
bekrachtigd door de gemeenteraad.
In verband met de verkoop van een perceel aan Prologis
kan een deel van het gevestigde voorkeursrecht komen te
vervallen. Dit betreft het deel dat gevestigd is op
kadastraal perceel Waalwijk K 1036. Hiervan is 183 m2
van dit perceel gelegen in het plan Insteekhaven en 1.226
m2 in het plan Afbouw Haven 1 t/m 6.
In het in 2014 gerealiseerde Kindcentrum Bloemenoord is In te stemmen met de tussen gemeente en Leerrijk!
ruimte (240 m2) gerealiseerd voor kinderopvang en
te sluiten Vaststellingsovereenkomst Kindcentrum
peuterspeelzaalwerk. Stichting Leerrijk!, juridisch eigenaar Bloemenoord 2019.
van het gebouw, heeft met toestemming van uw college
deze ruimte destijds verhuurd aan Mikz. Per 1 augustus
2015 heeft MIKZ de huur gedeeltelijk (voor 140 m2)
opgezegd. In overleg met het schoolbestuur is gezocht
naar een nieuwe huurder voor de vrijvallende ruimte. In
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B09.OOT

Subsidie
activiteiten
Waalwijk Taalrijk
2019 en 2020
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de periode 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2018 heeft
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de ruimte
gehuurd. Mikz heeft aangegeven per 1 januari 2019 de
volledige 240 m2 weer te willen huren. Op grond van de
onderwijswet- en regelgeving dienen gemeente en
schoolbestuur nadere afspraken te maken over de
verhuur. Het gaat dan o.a. om de medewerking van de
gemeente aan de verhuur, de afdracht en inning van de
huursom, de periode waarvoor de huur wordt aangegaan
en de bestemming tot het gehuurde bouwdeel. In
bijgevoegde “conceptvaststellingsovereenkomst
Kindcentrum Bloemenoord 2019” worden deze zaken
geregeld. Leerrijk! stemt in met de conceptovereenkomst.
De partners vanuit LEA en Waalwijk Taalrijk hebben
- Aan bovengenoemde organisaties (zie kolom
subsidieaanvragen ingediend voor 2019 en 2020 voor
aanvrager) een exploitatie subsidie te verlenen voor
onderstaande activiteiten die opgenomen zijn in het
de activiteiten zoals opgenomen zijn in het overzicht
uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2016-2020
2019 en 2020 in de bijlage. Opgemerkt wordt dat
(vastgesteld door B&W op 26-7-2016). Zoals opgenomen
voor 2020 het voorbehoud geldt dat het rijk en de
in het uitvoeringsprogramma worden de subsidies voor
raad ook daadwerkelijk middelen beschikbaar stelt op
deze activiteiten voor 2 jaar verleend. Een uitgebreide
de begroting voor 2020.
omschrijving van de activiteiten en de cofinanciering is
- Hiervoor het bedrag van € 330.460,00 beschikbaar
opgenomen in de bijlage. Het gaat om de onderstaande
te stellen uit de begrotingsposten
activiteiten:
Onderwijsachterstandenbeleid 6411010 (€ 216.482),
Crèches en Peuterspeelzalen 6610010 (€ 39.978),
Activiteit
Aanvrager
Kosten in €
Waalwijk Taalrijk 6411020 (€ 57.000), Onderst.
Taalachterstanden 6607020 (€ 17.000)
1. Taalimpuls
Voorschool
MIKZ peuterspeelzalen BV
19.978,00
2. 2. Taalimpuls
Vroegschoolgr 1-2 Stichting Leerrijk
60.000,00
3. Taalimpuls groep
3 en groep 5
Stichting Leerrijk
20.000,00
4. Taalondersteuning
Nieuwkomers
Stichting Leerrijk
80.000,00
5. ISK Wereld-
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Mandaatregister
2019
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school
Sticht. Willem v. Oranje
24.925,00
6. Boekstartcoach
Bibliotheek Midden-Brabant 20.000,00
7. Leesbevordering
VVE
Bibliotheek Midden-Brabant 13.500,00
8. Naschools
leesavontuur
Bibliotheek Midden-Brabant
42.700,00
9. Meer leesplezier
voor jongeren
VO
Bibliotheek Midden-Brabant 35.000,00
10.MET Betrokken
Ouders
MET Praktijkonderwijs
14.357,00
Totaal
330.460,00
Voorgesteld wordt om bovenstaande activiteiten voor 2019
en 2020 te subsidiëren vanuit de hiervoor bestemde
begrotingsposten. Dit is conform artikel 3 Onderwijsbeleid
uit de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
2019.
Aan het einde van elk jaar wordt het mandaatregister en besluit geactualiseerd. Namens alle teammanagers is
hiervoor input aangeleverd (zie bijlagen). Als bijlagen bij
dit advies wordt van het mandaatregister twee versies
bijgevoegd: één versie waarop de wijzigingen bijgehouden
zijn en één versie zoals de nieuwe mandaatregister er uit
komt te zien.
Ook is een meer overzichtelijk overzicht met daarin de
grootste wijzigingen toegevoegd.

Het college, de burgemeester en de
heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun
bevoegdheden betreft:
-het mandaatregister 2019 vast te stellen en een dag
na publicatie in
werking te laten treden;
- Het mandaatregister 2018 in te trekken met ingang
van de dag na die van bekendmaking van het
mandaatregister 2019.

In de communicatie richting de medewerkers zal worden
benadrukt dat bij politiek sensitieve aangelegenheden
afstemming met het betrokken bestuursorgaan moet
worden bereikt, voorafgaand aan het nemen van een

-het mandaatbesluit 2019 vast te stellen en een dag
na publicatie in werking te laten treden;
- het mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2017 in te
trekken met ingang van de dag na die van
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Subsidieverlening
Juvans 2019
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definitief besluit. Bijgevoegd vindt u de tekst die
bekendmaking van het mandaatregister 2019.
toegevoegd zal worden aan de versie van het register dat
op intranet zal worden gepubliceerd.
In het mandaatbesluit is de functie coördinator toegevoegd
tussen de teammanager en de senior-medewerker. Dit in
verband met de reorganisatie bij TWIJZ
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vraagt
- Juvans voor 2019 een budgetsubsidie te
een subsidie van € 109.292,- aan voor maatschappelijk
verstrekken van € 109.292,-;
werk risicojeugd in 2019.
- Akkoord te gaan met de prestatieafspraken;
- Juvans middels een beschikking van bovenstaande
Voorgesteld wordt om Juvans voor 2018 een
in kennis te stellen.
budgetsubsidie van € 109.292,- te verlenen. Dit bedrag is
in lijn met voorgaande jaren en is opgenomen in de
subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2019.
Prestatieafspraken:
Doelstelling: Vergroten van de zelfredzaamheid,
versterken van de eigen kracht.
Resultaat/inzet: De maatschappelijk werker risicojeugd
bemiddelt, leidt door en biedt ondersteuning aan jongeren
(en hun ouders) met risicovol gedrag en complexe
problematiek. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht
en zelfredzaamheid van de cliënt en van de inzet van het
sociale netwerk.
Kwaliteitsindicator: 70% van de trajecten is succesvol
afgerond wat inhoudt:
- De jongere is tevreden over zijn zelfredzaamheid
- De hulpverleningsdoelen zijn behaald
Bijzonderheden: Aanmelding kan rechtstreeks door
organisaties bij Juvans (in verband met de noodzaak van
lage drempel bij deze doelgroep). De maatschappelijk
werker risicojeugd bespreekt met team WijZ en Tavenu de
voortgang in casuïstiek.

Nr.
B50.RNO

Onderwerp
Beantwoording art.
47-vragen inzake
eigen bijdrage
Wmovoorzieningen

B51.RNO

Nota van
uitgangspunten
voor de
samenstelling van
de begroting 2020

B52.RNO

Binnenstedelijke
Transformatieopga
ven Provincie

B53.RNO

Gewijzigd
Raadsvoorstel
vaststellen
verordening/tariev
en OZB, leges en
Reclamebelasting
Aanvraag
omgevingsvergunn
ing Jan de
Rooijstraat 21
Waalwijk

B54.RNO
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Op 13 november heeft Lijst IJpelaar het college vragen
- Kennis te nemen van de vragen van Lijst IJpelaar
gesteld op basis van art. 47 van het Reglement van Orde
inzake eigen bijdrage Wmo-voorzieningen;
van de gemeenteraad. Deze vragen hebben betrekking op - Deze te beantwoorden middels bijgevoegde brief,
het abonnementstarief dat de regering per 2019 in wil
met dien verstande dat n.a.v. de recente
voeren. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de
kamerbehandeling de antwoorden geactualiseerd
vragen van Lijst IJpelaar en deze middels bijgevoegde
moeten worden.
concept te beantwoorden.
Bijgevoegd treft u aan de nota van uitgangspunten voor de In te stemmen met de nota van uitgangspunten voor
samenstelling van de kadernota en de begroting 2020 en
de samenstelling van de begroting 2020 en het
het daarop betrekking hebbend voorstel aan de raad.
daarop betrekking hebbend voorstel aan de raad.
De nota van uitgangspunten wijkt slechts op enkele
onderdelen af van die van 2019. Aangenomen mag worden
dat hierdoor geen substantiële afwijkingen in het financieel
beeld gaan ontstaan.
Met raadsinformatiebrief 50-18 is de raad geïnformeerd
• bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen naar
over de oproep van de provincie om aan te geven met
de raad.
welke complexe binnenstedelijke transformatieopgaven de
zeven Midsize gemeenten aan de slag willen gaan. Dit als
vervolg op het werkbezoek centrumontwikkeling in
Denemarken. In deze raadsinformatiebrief informeren wij
de raad over de laatste stand van zaken ten aanzien van
deze oproep.
Voorstel waarin de raad wordt voorgesteld om naast de
in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel
verordeningen voor de OZB en de Leges, ook een nieuwe
m.b.t. verordeningen voor OZB, Leges en
verordening Reclamebelasting 2019 vast te stellen.
Reclamebelasting 2019.

Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor de bouw van een woning aan de Jan de
Rooijstraat 21 in Waalwijk. Op de plaats waar de nieuwe
woning zal worden
gebouwd stond een bedrijfspand / kantoor dat behoorde
tot het perceel aan de Burgemeester van der Klokkenlaan.

Het college besluit,
1. het bijgevoegde voorstel aan de raad te versturen,
waarmee de raad wordt voorgesteld de bouw van een
woning aan de Jan de Rooijstraat 21 in Waalwijk
conform artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht
(Bor) aanwijst als categorie van gevallen waarvoor
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Dit pand was in gebruik ten behoeve van zakelijke
geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;
dienstverlening. Het plan past binnen de
2. met de aanvrager een anterieure overeenkomst te
stedenbouwkundige structuur. Uit de ruimtelijke
sluiten waarvan in ieder geval een
onderbouwing die ten behoeve van dit plan is opgesteld
planschadeverhaalsregeling deel uitmaakt.
blijkt voorts dat er geen ruimtelijke of milieu-planologische
belemmeringen bestaan. Het college is derhalve
voornemens medewerking te verlenen aan de aanvraag en
hiertoe een ontwerp-omgevingsvergunning in procedure te
brengen. Medewerking aan de aanvraag is mogelijk met
een omgevingsvergunning waarmee op grond van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub 3° Wabo
(‘projectafwijkingsbesluit’) wordt afgeweken van het
bestemmingsplan. Hierop is de uitgebreide
voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.10 e.v.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
van toepassing. De initiatiefnemers staan in de
startblokken om te beginnen met de bouw en hebben er
belang bij dat deze procedure voortvarend wordt
doorlopen. Om dit mogelijk te maken stellen wij het
college voor de raad voor te stellen om de bouw van een
woning aan de Jan de Rooijstraat 21 in Waalwijk conform
artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht (Bor) aan te
wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring
van geen bedenkingen nodig is. Daarnaast wordt
voorgesteld met de aanvrager een anterieure
overeenkomst te sluiten, waarvan in ieder geval een
planschadeverhaalsregeling deel uitmaakt.

