Nr.
B02.O

Onderwerp
Mandaat Plangroep

B03.OOT

Regionale
Energiestrategie

B04.OOT

Prestatie afspraken
Contour de Twern
2019
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Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening. Wanneer er sprake is van
problematische schulden krijgen inwoners van de gemeente
Waalwijk een schuldhulpverleningstraject via Plangroep
aangeboden. Soms komt het voor dat Plangroep namens de
gemeente Waalwijk een verzoekschrift bij de rechtbank moet
indienen. De Rechtbank toetst actief of de mandatering is
vastgelegd in een formeel mandateringsbesluit. Dit is voor de
gemeente Waalwijk niet het geval. Om te voorkomen dat dit bij
de rechtbank Breda problemen oplevert verzoekt Plangroep
het college een mandaat af te geven om namens het college een
verzoekschrift voor een moratorium, dwangakkoord en een
WSNP verklaring te kunnen indienen voor de inwoners uit
Waalwijk die hiervoor in aanmerking komen.
In het concept Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in
Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De RES
zegt hoe de regio de komende tien jaar 49% CO2 reductie
organiseert. Daarnaast is door de bestuurders de wens
uitgesproken om ook klimaatadaptatievraagstukken in de RES
mee te nemen. Daarom is in de regio Hart van Brabant sprake
van een REKS. Deze REKS formuleert een regionaal bod richting
het Rijk voor de opwek van grootschalige energie en geeft
daarnaast inzicht en richting aan de route voor de
warmtetransitie en klimaatadaptatie van de regio.
Voordat het inhoudelijke proces van de REKS start, hebben
kwartiermakers een plan van aanpak opgesteld.
Al jaren wordt aan Contour de Twern jaarlijks subsidie verstrekt
voor uiteenlopende activiteiten op het terrein van welzijnswerk.
Contour de Twern werkt vanuit het motto “Iedereen telt mee,
iedereen doet mee”.
In april 2018 heeft Contour de Twern middels een zeer
uitgebreide rapportage de besteding van de voor 2017 verstrekte
subsidie (€ 1.057.634) verantwoord, waarna de subsidie is
vastgesteld.
Voor 2019 heeft Contour de Twern (tijdig) een subsidie
aangevraagd van €1.096.562. In bijgaand voorstel leest u welke
activiteiten Contour de Twern daarvoor in 2019 in Waalwijk gaat
aanbieden, en hoe dat verantwoord zal worden.

Besluit
1. Plangroep mandaat te verlenen om namens de
gemeente Waalwijk een verzoekschrift voor de inzet van
een moratorium, een dwangakkoord en een WSNP
verklaring in te kunnen dienen bij de Rechtbank Breda.
2. Het mandaat te verlenen voor de duur van de
overeenkomst met Plangroep.
3. Het mandaat genoemd onder 1 en 2 op te nemen in het
mandaatregister van de gemeente Waalwijk.

1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Regionale
Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant.
2. De gevraagde middelen bekostigen uit het budget
milieubeleid.

1. Akkoord te gaan met de hoofdlijnen in de nieuwe
opdracht van Contour de Twern en hiervoor € 1.096.562
aan subsidie te verlenen voor 2019;
2. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken die voor 1
jaar gelden zoals deze in de opdracht staan vermeld (zie
daarvoor de bijlage).

Nr.

Onderwerp

B05.OOT

Ontwerp
uitwerkingsplan
Lommerrijk fase 2
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Landgoed Driessen in de gemeente Waalwijk wordt (gefaseerd)
ontwikkeld ten behoeve van een woongebied met bijbehorende
voorzieningen. Het woongebied is onderverdeeld in diverse
deelgebieden, waarvan ‘Lommerrijk’ er één is. De gefaseerde
ontwikkeling van dit deelgebied is recentelijk gestart. De
voorliggende ontwikkeling omvat de tweede fase, waarin 51
grondgebonden woningen van Heijmans zijn voorzien, 30
tussen/hoek woningen, 18 twee-onder-een-kap woningen en 3
vrijstaande woningen.
Dit ontwerp uitwerkingsplan past binnen de uitgangspunten voor
de gebiedsontwikkeling in Lommerrijk, zoals door uw college
eerder is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.
Heijmans heeft het verzoek gedaan voor de 30 (tussen/hoek)
woningen toepassing te geven aan de door de raad d.d. 12 juni
2014 vastgestelde coördinatieregeling voor bouwprojecten in
bestemmingsplan Driessen. Daarmee worden het ontwerp
uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2, dat de juridisch planologische
grondslag voor dit plan biedt en de ontwerp
omgevingsvergunningen voor deze woningen in samenhang in
procedure gebracht. De aanvraag omgevingsvergunning voor de
overige woningen zullen worden ingediend nadat het
uitwerkingsplan onherroepelijk in werking is getreden.
Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren en te besluiten dat
het tijdstip voor de concrete start van deze gecoördineerde
procedure in overleg met de portefeuillehouder voor Driessen
wordt bepaald.
Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Uit de afweging blijkt dat de aspecten luchtkwaliteit, bodem,
externe veiligheid, bedrijven & milieuzonering, water,
cultuurhistorie & archeologie, duurzaamheid en verkeer en
parkeren niet zorgen voor negatieve effecten ten aanzien van de
voorgenomen ontwikkeling. Voor het aspect geluid blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden maar dat ter plaatse
van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Voor wat betreft het aspect natuur en ecologie is een
ontheffing verleend voor de werkzaamheden t.b.v. de aanleg van
Lommerijk. Aanvullend is ook een ecologisch werkprotocol

-geen milieueffectrapportage voor het ontwerp
uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 op te stellen;
-voor de procedure van het ontwerp uitwerkingsplan
Lommerrijk fase 2 van bestemmingsplan Driessen en de
ontwerp omgevingsvergunning voor 30 woningen in het
plangebied van genoemd uitwerkingsplan toepassing te
geven aan de coördinatieregeling voor bouwprojecten in
Driessen, waarbij de concrete start van die procedure in
overleg met de portefeuillehouder voor Driessen wordt
bepaald.
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Besluit
opgesteld.
Op grond van het voorgaande zijn belangrijke nadelige
milieueffecten uitgesloten, waardoor het uitvoeren van een
m.e.r.-beoordeling of MER niet zinvol wordt geacht.
Voorgesteld wordt dit uitwerkingsplan als ontwerp in procedure
te brengen overeenkomstig wettelijk voorschrift (art. 3.6 Wro).
Het ontwerp ligt dan na openbare bekendmaking gedurende 6
weken voor een ieder ter inzage, zowel op elektronische wijze als
in papieren vorm, en gedurende die periode kunnen
belanghebbenden een zienswijze bij uw college indienen. Uw
college neemt nadien een besluit omtrent de vaststelling van dit
uitwerkingsplan, waarbij eventueel ontvangen zienswijzen in uw
besluitvorming worden betrokken.

Nr.

Onderwerp

B06.OOT

Voortzetten garantie
op lening Schakelring
voor rechtsopvolgers
(i.v.m. fusie)

De gemeente Waalwijk staat garant voor een lening van
(destijds) Samarja van De Thuishoven/Schakelring. De
Schakelring gaat fuseren met de Volkaert en De Riethorst /
Stromenland en verzoekt nu de garantstelling op die lening voor
haar rechtsopvolgers te continueren.
Gelet op het feit dat het restant-bedrag van de lening inmiddels
fors lager is, de Schakelring altijd volgens schema heeft afgelost
en de gefuseerde organisatie een stabiele en sterke indruk
maakt, wordt voorgesteld de garantstelling voor deze lening te
continueren.

1. Kennis te nemen van de beoogde fusie van De Riethorst
Stromenland, de Volkaert en de Schakelring;
2. Akkoord te gaan met voortzetting van gemeentegarantie
op lening Samarja van de Schakelring voor haar
rechtsopvolgers;
3. Het bestuur van de Schakelring te informeren over uw
besluit.

B07.OOT

Aanwijzingsbesluit
2019 behorend bij de
Afvalstoffenverordening Waalwijk
2017

Naast de eigen inzameldienst zijn ook andere partijen
aangewezen als inzamelaar belast met het afzonderlijk inzamelen
van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Door een aantal
nieuwe ontwikkelingen is het noodzakelijk om een tweetal nieuwe
partijen aan te wijzen.
• Als resultaat van een onlangs gehouden aanbesteding is er een
nieuwe inzamelaar voor het verpakkingsglas.
• Ook heeft een vereniging, belast met de inzameling van oud
papier en karton, aangegeven niet meer te kunnen beschikken
over voldoende vrijwilligers. Een andere vereniging heeft
aangegeven de inzameling te willen en kunnen overnemen.
Het college wijst in een “Aanwijzingsbesluit” op grond van artikel
3, lid 2 van de Afvalstoffenverordening partijen aan voor de
inzameling van afvalstoffen, vandaar dat het noodzakelijk is om

1) Het Aanwijzingsbesluit 2019 behorend bij de
Afvalstoffenverordening 2017 vast te stellen.
2) Het Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 in
te trekken.

Nr.

Onderwerp

B08.OOT

Herziening
jeugdbeleid /
Jeugdkader 2020

B09.OOT

Voorontwerpbestem
mingsplan
“Bloemenoordflats”
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het aanwijzingsbesluit aan te passen en de twee nieuwe partijen
hierin op te nemen.
Het huidige jeugdbeleid is tien jaar oud. Door de destijds
gekozen opzet –een strategisch beleid op hoofdlijnen- voldoet dit
beleid grotendeels nog steeds. Er is echter veel gebeurd, niet in
de laatste plaats de decentralisaties en de invoering van de
Jeugdwet waardoor gemeenten ook voor jeugdhulp
verantwoordelijk zijn geworden. Volgend jaar zijn ook de
decentralisaties vijf jaar van kracht. Een goed moment om het
huidige jeugdbeleid onder de loep te nemen en te zien waar
aanpassingen nodig zijn.
In het voorjaar van 2018 heeft stichting Casade de gemeente
benaderd met het plan om de zes flats aan het Distelplein en
Larixplein te slopen en om te komen tot een herontwikkeling van
de locatie. De ambitie is om te komen tot een
woningbouwontwikkeling “nul op de meter”.

Besluit

In te stemmen met de ingezette koers om het huidige
jeugdbeleid te herzien en te komen tot een nieuw
Jeugdkader 2020.

a. Het voorontwerpbestemmingsplan “Bloemenoordflats” in
procedure te brengen en de inspraakprocedure te starten;
b. Het voorontwerpbestemmingsplan, na publicatie,
gedurende zes weken ter inzage te leggen waarin een ieder
de gelegenheid heeft om een reactie op het plan in te
dienen. Gedurende deze periode een inloopbijeenkomst te
Door stichting Casade is een klankbordgroep in het leven
(laten) organiseren;
geroepen met daarin huidige en toekomstige bewoners,
c.
Af te wijken van de Nota Parkeernormen Waalwijk
omwonenden, architect, beoogd aannemer en de gemeente
2015 voor wat betreft het onderhavige project, en een
(ambtelijk). Eind januari 2019 is het stedenbouwkundige ontwerp parkeernorm van 1,2 te hanteren;
aan de klankbordgroep gepresenteerd. Het ontwerp voorziet in
d. De gemeenteraad hiervan per bestuurdersbrief in kennis
drie flats op het Distelplein en drie flats op het Larixplein, maar
te stellen.
dan gepositioneerd op andere locaties (in verband met “zuidoriëntatie”).
De grond rondom de flats is eigendom van de gemeente. De
gemeente heeft eind 2018 opdracht verleend om te komen tot
een inrichtingsplan openbare ruimte. Immers door de nieuwbouw
op deze locaties is ook een grootschalige herinrichting van de
openbare ruimte aan de orde.

B10.OOT

Uw college wordt voorgesteld om het
voorontwerpbestemmingsplan “Bloemenoordflats” in procedure
te brengen en de inspraakprocedure op te starten.
Aankondiging fusie
Stichting Maasduinen en Zorggroep Elde hebben aangekondigd
Stichting Maasduinen medio 2019 te gaan fuseren (zie bijlage). Op 27 februari jl. vond
en Zorggroep Elde
hierover een toelichtend gesprek plaats tussen de bestuurder van
Maasduinen, dhr. M. van de Ruit, en dhr. E. Daandels. Met het

1. Kennis te nemen van de voorgenomen fusie tussen
Stichting Maasduinen en Zorggroep Elde medio 2019, en in
een schriftelijke reactie aan te geven hier neutraal
tegenover te staan. Volgens bijgaand concept.

Nr.

Onderwerp

B11.OOT

Huisvesting
arbeidsmigranten
Waalwijk

B50.RNO

Jaarverslag
leerplichtbeleid
schooljaar 20172018

B51.RNO

Beantwoording
vragen art 47 fractie
SGP m.b.t. doorsteek
Winterdijk –
Grotestraat

B52.RNO

Activiteiten Week
van Geld 2019
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samengaan van deze organisaties ontstaat een nieuwe
zorgorganisatie met ruim 2000 medewerkers en 1400
vrijwilligers. Het college wordt verzocht kennis te nemen van de
voorgenomen fusie en in een schriftelijke reactie aan te geven
hier neutraal tegenover te staan.
Op 28 januari jongstleden stuurde het Comité herbestemming
Samarja een brief aan de gemeente. Zij stellen daarin een aantal
vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Vooruitlopend
op een gesprek met het comité, worden de praktische vragen
beantwoord.
Op grond van artikel 25, lid 1, van de Leerplichtwet 1969 brengt
het college jaarlijks verslag uit aan de raad over het gevoerde
leerplichtbeleid.
Het jaarverslag bevat de resultaten van de activiteiten van de
leerplichtambtenaren in het afgelopen schooljaar alsmede nadere
informatie over een aantal gerelateerde onderwerpen, de
belangrijkste ontwikkelingen en een aantal actiepunten.
Het jaarverslag wordt met een raadsinformatiebrief ter
kennisgeving aan de raad aangeboden.
De SGP-fractie heeft vragen in het kader van art 47 RvO gesteld
die betrekking hebben op de zaak Sebregts (doorsteek Winterdijk
– Grotestraat). In de beantwoording is getracht de SGP fractie
het onderscheid te verduidelijken tussen de civiele zaak die
speelt voor het Hof Den Bosch en deze planschade procedure
(bestuursrechtelijk, Raad van State). Ik adviseer u de fractie te
antwoorden volgens bijgaand concept.
De nationale week van het geld is van 25 tot en met 29 maart
2019.Tijdens deze week gaan kinderen aan de slag met het
thema geld. In 2018 zijn we gestart met het project Grip op geld
voor de derdeklassen van alle middelbare scholen. Het was de
bedoeling om in 2019 het project uit te voeren. Helaas gaat het
dit jaar niet lukken om agenda-technische redenen. Ondanks dat
Grip op Geld niet doorgaat willen we dit jaar toch extra aandacht
geven aan de week van het geld. Dit doen we door uitgifte van
een tijdschrift over stille armoede op initiatief van het
ArmoedeLAB en deelname aan de landelijke Alliantie
Kinderarmoede.

Besluit

In te stemmen met de beantwoording.

het jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2017-2018 met
een raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad aan
te bieden.

de SGP-fractie te antwoorden volgens bijgaand concept,
met dien verstande dat in antwoord 8 nader moet worden
ingegaan over hetgeen hierover eerder richting de raad is
gecommuniceerd.

1. Kennis te nemen van het gegeven dat dit schooljaar in
de week van het Geld het project Grip op Geld geen
doorgang kan vinden. De middelen bestemd voor de
uitvoering van dit project ( € 18.000) opnemen als
incidenteel voordeel 2019 in het voorjaarsbericht van 2019.
2. Kennis te nemen en in te stemmen met bijgaande
raadsinformatiebrief en deze beschikbaar te stellen aan de
raad.

Nr.
B53.RNO

Onderwerp
Art 47 vragen SGP –
LokaalBelang m.b.t.
openbare rapportage
Nationale
Ombudsman
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De fracties van de SGP en Lokaal Belang hebben op grond van
De vragen van de SGP en Lokaal Belang te beantwoorden
artikel 47 Reglement van Orde vragen gesteld naar aanleiding
volgens het bijgevoegde concept.
van de openbare rapportage Nationale Ombudsman ‘Vier
speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten’. Er is een
concept opgesteld voor de beantwoording van deze vragen.

