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De parkeerterreinen Unnaplein, De Els-Zuid en Taxandriaweg
bevinden zich achter een slagboom. Dit betekent dat deze
terreinen binnen het domein van het privaatrecht vallen en de
reguliere parkeerhandhaving hier niet van toepassing is. Het is
daarom gebruikelijk om algemene voorwaarden voor het gebruik
van dergelijke terreinen van toepassing te verklaren. Op basis
van deze voorwaarden is handhaving op het naleven van de
vastgelegde gedragsregels mogelijk.
Naar aanleiding van een ingediend bezwaar zijn de huidige
algemene voorwaarden op enkele punten gewijzigd, zodanig dat
deze in lijn zijn met het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Het aantal arbeidsmigranten in Waalwijk en Brabant zal de
komende jaren toenemen.
Op grond van de prognose van Companen (beleidsnotitie
arbeidsmigratie gemeente Waalwijk 2018)) wordt de opgave voor
kort verblijf ca. 1.500 tot ca. 2.000 plaatsen tot en met 2020 en
voor middellang verblijf ca. 555 tot ca. 650 plaatsen tot en met
2020.
In de beleidsnotitie arbeidsmigratie Waalwijk 2018 (dec. 2018) is
besloten dat de
gemeente Waalwijk actief regie gaat voeren op het proces van
participatie en integratie van arbeidsmigranten. Het college zal in
samenspraak met stakeholders een concreet plan van aanpak
met actiepunten ontwikkelen en vaststellen.
De gemeente Waalwijk heeft drie doelen ten aanzien van
participatie en integratie van arbeidsmigranten:
- Goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten.
- Aansluiting van arbeidsmigranten op gemeentelijke
basisvoorzieningen op het gebied
van: taal, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en werk & inkomen.
- Het bevorderen van contacten tussen bewoners en
arbeidsmigranten.
Deze inzet wordt in deze notitie uitgewerkt.
In 2015 is op initiatief van de Ladies’ Circle De Leest het
Plonsfonds gelanceerd, dat zwemlessen voor kinderen die
opgroeien in armoede mogelijk maakt. Dit initiatief kreeg
landelijke navolging door de samenwerking met het Nationaal
Fonds Kinderhulp. De afgelopen jaren hebben 140 kinderen

Besluit
1. de bijgevoegde Algemene voorwaarden voor het gebruik
van door slagbomen afgesloten gemeentelijke
parkeerterreinen vast te stellen.

In te stemmen met de notitie participatie en integratie
arbeidsmigranten in Waalwijk

- de samenwerking met het Jeugdfonds Sport uit te breiden
met een ‘Zwemvoorziening Waalwijk’ per 1 januari 2019
conform de gestelde voorwaarden;
- Met bijgevoegd addendum de huidige overeenkomst met
het Jeugdfonds Sport d.d. 23 januari 2017 aan te passen.
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zwemles gehad via het Plonsfonds en het is dus een groot succes
geweest. De financiële middelen vanuit de donaties bleken niet
toereikend, derhalve heeft het Nationaal Fonds Kinderhulp de
afgelopen jaren het Plonsfonds financieel aangevuld. In 2018
heeft Kinderhulp aangegeven te stoppen met het toekennen van
de aanvragen zwemlessen. Dit heeft te maken met
ontwikkelingen bij Kinderhulp en de samenwerking binnen de
armoedefondsen www.samenvoorallekinderen.nl. Ook de Ladies’
Circle De Leest is gestopt met het werven van donaties voor Het
Plonsfonds en richt zich op andere goede doelen.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente de
mogelijkheid hebben het zwemdiploma te behalen. Wij kennen in
onze gemeente het Jeugdfonds Sport voor de financiële
ondersteuning van gezinnen met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm voor de contributie aan de sportvereniging. Dit
fonds biedt de mogelijkheid en financiële ruimte om ook de
zwemles voor deze doelgroep te vergoeden.
Voorgesteld wordt de samenwerking met het Jeugdfonds Sport
uit te breiden met een ‘Zwemvoorziening Waalwijk’ voor kinderen
uit de doelgroep. We hanteren hierbij de volgende voorwaarden:
- Aanvragen kunnen ingediend worden voor een totaalpakket
zwemdiploma A en B voor het bedrag van € 550;
- We hanteren hierbij een minimum startleeftijd van 5 jaar;
- Zwemlessen dienen door gecertificeerde aanbieders (dit betreft
zwembad Olympia en de Waalwijkse Zwemvereniging WZV) in
het gemeentelijk zwembad Olympia aangeboden te worden;
- We sluiten hiermee andere zwembadaanbieders uit om de
kwaliteit te kunnen garanderen en de opbrengst ten gunste van
de exploitatie van het gemeentelijk zwembad te laten komen.
De voorwaarden en uitgangspunten zijn in bijgaand addendum
opgenomen en toegevoegd aan de huidige overeenkomst met het
Jeugdfonds Sport d.d. 23 januari 2017.
Voorgesteld wordt de ‘Zwemvoorziening Waalwijk’ met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 voor de reeds
gestarte kinderen van het Plonsfonds in te laten gaan zodat zij
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zowel hun A als B zwemdiploma behalen, kosten € 32.000. Dit
kan ten laste worden gebracht van ons positief saldo per 1
januari 2019 binnen het Jeugdfonds Sport van € 50.000. Onze
jaarlijkse storting is per 1 januari 2019 verhoogd van € 42.500
naar € 53.715 (opgenomen in de nota ‘Samen uit Armoede 20192022). Dit bedrag dekt de jaarlijkse kosten voor tegemoetkoming
contributie bij een sportvereniging van € 26.000 (130 kinderen x
€ 200) en de jaarlijkse nieuwe aanvragen ‘Zwemvoorziening
Waalwijk’ van € 24.750 (45 kinderen x € 550), totaal € 50.750.
Mocht budget door wervende werking onvoldoende zijn, dan
ontvangt u nader voorstel.
In het kader van de herontwikkeling van Ecopark Waalwijk onder
de naam Windpark Waalwijk heeft Eneco Wind B.V. een
aanmeldnotitie ingediend voor een m.e.r.-beoordeling op grond
van artikel 7.16 van de Wet Milieubeheer met betrekking tot de
vervanging van de twee noordelijke windturbines. Deze
aanmeldnotitie en bijbehorende rapportages zijn beoordeeld door
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De
OMWB heeft beoordeeld dat voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor deze windturbines geen MER hoeft te
worden opgesteld.

Besluit

- dat gelet op de inhoudelijk beoordeling, zoals opgenomen
in de bijgevoegde MER-beoordeling, de bepalingen in de
Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage,
Eneco Wind B.V. voor de aanvraag voor een vergunning in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de herontwikkeling van Ecopark
Waalwijk onder de naam Windpark Waalwijk, waarbij vijf
bestaande windturbines worden vervangen door zeven
nieuwe windturbines, voor het vervangen van de twee
noordelijke windturbines geen MER hoeft op te stellen;
- dit besluit op wettelijk voorgeschreven wijze bekend te
maken.

