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Vaststellen ontwerp
Gantelstraat/Sluisweg
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Samenvatting / toelichting
Met in de algemene uitkering uit het gemeentefonds begrepen
geoormerkte bedragen en met mutaties in integratie-uitkeringen
willen we als volgt omgaan:
- De in de circulaires van het gemeentefonds vermelde mutaties
op geoormerkte bedragen en integratie-uitkeringen zetten we in
de lopende begroting apart en nemen we eenmaal per jaar mee
bij de integrale afweging van keuzes voor de kadernota, tenzij er
een urgente reden is om daarvan af te wijken.
- Voor zover in die afweging geoormerkte bedragen en mutaties
in integratie-uitkeringen niet leiden tot verhoging of verlaging
van het begrotingsbudget voor de uit te voeren taak, komen zij
ten gunste of ten laste van de begrotingsruimte.
Woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezing voor de leden
van de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen
gehouden. Donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de leden
voor het Europees Parlement. Voor de organisatie van deze
verkiezingen moeten een aantal besluiten genomen worden. In
dit voorstel wordt u geadviseerd over het aanwijzen van de
stemlokalen en de vergoeding van de stembureauleden en tellers
voor genoemde verkiezingen.

De Gantelstraat en een gedeelte van de Sluisweg is in het IUP
2017-2020 vastgesteld als vervangingswerk waarbij de complete
constructie incl. fundering wordt vervangen.
Het voorlopig ontwerp is besproken tijdens een
bewonersinformatiemiddag. De ingekomen vragen en
opmerkingen zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in het
definitief ontwerp (bijlage 1). Het definitief ontwerp is
gepresenteerd aan de belanghebbende en heeft ter inzage
gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn

Besluit
a. Eenmaal per jaar, bij de kadernota, in integrale afweging
van alle voorgelegde keuzes, te besluiten over verwerking
van de dan voorgelegde adviezen m.b.t. verwerking in de
begroting van mutaties in geoormerkte bedragen en
integratie-uitkeringen;
b. De mutaties in afwachting daarvan te parkeren in de
begroting onder algemene baten en lasten, tenzij er een
urgente reden is om daar van af te wijken;
c. Dit voortaan te beschrijven in de nota van
uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting,
voor de eerste maal voorafgaand aan de begroting 2021.
- De op de lijst “Aanwijzing stemlokalen” genoemde
locaties aan te wijzen als stemlokaal voor de Provinciale
Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezing op 20 maart
2019 en de verkiezing van de leden voor het Europees
Parlement op 23 mei 2019
- De vergoedingen voor stembureauleden en voorzitters
voor deze verkiezingen vast te stellen op:
€130,00 voor een stembureaulid die 1 dagdeel het
stembureau bemant;
€195,00 voor een stembureaulid die 2 dagdelen het
stembureau bemant;
€225,00 voor een voorzitter (2 dagdelen).
- De vergoeding van een stembureaulid met € 30,- te
verlagen als het stembureaulid het aantal uitgebrachte
stemmen niet kan tellen.
- De vergoeding voor een teller vast te stellen op €30,Het definitief ontwerp Gantelstraat/Sluisweg, volgens
bijlage 1, vast te stellen.
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Besluit
geen zienswijzen binnengekomen.
De werkzaamheden zullen deels in de bouwvakantie plaatsvinden
in overleg met belanghebbende om de bereikbaarheid voor
bedrijven te waarborgen. Hierdoor wordt de overlast tot een
minimum beperkt.
In september 2018 is de Huisvestingsverordening Waalwijk 2018
– 2021, met als grondslag de Huisvestingswet 2014, vastgesteld
en in werking getreden. Er dienen nog toezichthouders te worden
aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van
de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening
Waalwijk 2018-2021. Artikel 33 lid 1 van de Huisvestingswet
2014 bepaalt dat het college bevoegd is om deze toezichthouders
aan te wijzen.

.De volgende medewerkers aan te wijzen als ambtenaren,
die belast zijn met het toezicht op de naleving van de
Huisvestingswet 2014 en Huisvestingsverordening Waalwijk
2018-2021:
a) de medewerkers, nu of in de toekomst aangesteld bij
het Team Vergunningen en Belastingen;
b) de medewerkers, nu of in de toekomst aangesteld bij
het Team Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving;
c) degenen die nu of in de toekomst tijdelijk werkzaam zijn
en/ of ingehuurd zijn bij of ten behoeve van de onder a en
b genoemde teams, voor zover en zolang als hun opdracht
reikt.
2. De bevoegdheid om de onder 1a, 1b en 1c aangewezen
toezichthouders een legitimatiebewijs te verstrekken als
bedoeld in artikel 5:12 Awb, te mandateren aan de
teamleider van het Team Leefbaarheid, Toezicht en
handhaving.

