Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Inzet
Monumentenhuis
Brabant bij opstellen
gebouwenpaspoort
Visie Religieus
Erfgoed

B02.OOT

Beslissing op
bezwaar
principeverzoek ‘De
Zandput’

COLLEGEBESLUITEN D.D. 09-04-2019
Samenvatting / toelichting
De gemeente Waalwijk werkt samen met de verschillende
geloofsgemeenschappen in de gemeente aan de Visie Religieus
Erfgoed. Onderdeel van deze visie is het opstellen van een
gebouwenpaspoort waarin de vitaliteit van de
geloofsgemeenschap, informatie over het gebouw en het
toekomstperspectief door de geloofsgemeenschap wordt
uitgewerkt. Het gaat in totaal om 19 gebouwenpaspoorten.
Door meerdere geloofsgemeenschappen is aangegeven dat dit
voor hen een lastige opgave is. Om hen te ondersteunen kan
professionele hulp worden ingeschakeld van het Monumentenhuis
Brabant. Hiervoor kan een deel van de decentralisatie-uitkering
ter grootte van € 50.000,- worden gebruikt die is aangevraagd
voor het opstellen van de visie. Aan het verkrijgen van deze
uitkering zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden, zodat er
geen redenen zijn om aan te nemen dat deze aanvraag niet
gehonoreerd zal worden. Naar verwachting zal dit bedrag medio
mei worden uitgekeerd. Wij stellen voor om onder voorbehoud
van ontvangst van de decentralisatie-uitkering akkoord te gaan
met ondersteuning van Monumentenhuis Brabant bij het
opstellen van de gebouwpaspoorten voor een bedrag van €
12.000,-.
Op 14 november 2018 is een bezwaarschrift ontvangen gericht
tegen de brief van uw college van 8 oktober 2018, waarbij is
medegedeeld dat u geen medewerking wenst te verlenen aan het
initiatief van bezwaarmaker tot het bedrijfsmatig uit (laten)
oefenen van recreatieve activiteiten ter plaatse van De Zandput
en direct aansluitende gronden in Waspik.
Naar het oordeel van de commissie Bezwaarschriften draagt de
bestreden beslissing het karakter van een principebesluit waarbij
een mededeling wordt gedaan over het niet verlenen van
medewerking aan een initiatief. Deze mededeling roept naar het
oordeel van de commissie geen rechtsgevolgen in het leven.
Daardoor is in het onderhavige geval geen sprake is van een
besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, en staat daartegen geen
bezwaar open. De commissie heeft besloten geen hoorzitting te
houden, omdat het bezwaar naar haar oordeel kennelijk nietontvankelijk is.

Besluit
Onder voorbehoud van ontvangst van de decentralisatieuitkering ten behoeve van het opstellen van de Visie
Religieus Erfgoed akkoord te gaan met de inzet van het
Monumentenhuis Brabant als ondersteunende dienst bij het
opstellen van de gebouwenpaspoorten voor een bedrag van
maximaal € 12.000,-.

nemen;
-ontvankelijk te verklaren;
van de bijgevoegde brief.

Nr.
B50.RNO

B51.RNO

Onderwerp
Tracéafweging
snelfietsroute F261

Beantwoording
schriftelijke artikel
47 vragen van de
Christenunie m.b.t.
interview BD
programmamanager
duurzaamheid

COLLEGEBESLUITEN D.D. 09-04-2019
Samenvatting / toelichting
In de vergadering van 15 november 2018 heeft de gemeenteraad
bij motie vreemd aan de orde uw college gevraagd haar een
voorstel te doen toekomen over de voorkeursvarianten van het
tracé van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg door Waalwijk.
Daarbij diende een drietal routes te worden beschouwd:
1. Via Meidoornweg, het Westeinde en de Kruisstraat;
2. Het alternatief via de Winterdijk vanaf het Westeinde naar de
Kruisstraat;
3. via de Tuinstraat, Besoyensestraat en de Kruisstraat.
Deze drie routes zijn beoordeeld op een aantal aspecten:
verkeersveiligheid en fietscomfort, directheid en sociale
veiligheid, omgevingshinder en aantrekkelijkheid, potentie en
kosten.
Daarnaast zijn ook de wensen van de bewoners van de
Besoyensestraat en het Westeinde geïnventariseerd. Dit alles
heeft geleid tot bijgevoegde notitie ‘Tracéafweging 261 te
Waalwijk’.
Instemming beantwoording schriftelijke artikel 47 vragen van de
Christenunie m.b.t. interview BD programmamanager
duurzaamheid.

Besluit
Niet conform.
Het college besluit de rapportage m.b.t. 'Tracéafweging
F261 te Waalwijk' deze week d.m.v. een
raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden. Wethouder
Bakker en Jan Lagendijk stemmen e.e.a. af.

In te stemmen met bijgaande beantwoording.

