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Voor de bemensing van de 24 stembureaus voor de verkiezing van het Europees
Parlement zijn 169 stembureauleden gevonden. Ook dit jaar werken we weer met
twee groepen per stembureau met uitzondering van de voorzitters. Daarnaast
hebben we nog een aantal reserve stembureauleden, voor het geval dat er
calamiteiten zijn.
In het managementoverleg van 28 februari 2019 is besloten om alle medewerkers
van de gemeente Waalwijk eveneens te benoemen als reserve-stembureaulid. Op
deze manier houden we flexibiliteit om de bemensing van de stembureaus te
waarborgen bij afzeggingen op het laatste moment.
Bij een aantal stembureaus zullen zich na het sluiten van de stembureaus tellers
voegen.

Besluit
- De personen op de lijst met de status
‘ingedeeld’ te benoemen als
stembureaulid
- De personen op de lijst met de status
‘reserve/beschikbaar’ te benoemen als
reserve stembureaulid
- De personen die op 21 mei 2019 in
dienst zijn bij de gemeente Waalwijk te
benoemen als stembureaulid
- De personen op de lijst met de functie
‘teller’ status ‘ingedeeld’ te benoemen
als stembureaulid in de functie van teller

Om zitting te mogen nemen op een stembureau moet een (reserve) stembureaulid
en teller benoemd zijn. De namen van de voorzitters, stembureauleden, reserve
stembureauleden en tellers vindt u op bijgevoegde lijsten.
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Vaststellen definitief
ontwerp
Reconstructie
Tilburgseweg
Beantwoording
raadsvragen artikel
47 RvO fractie SGP
inzake preventie- en
handhavingsplan
alcohol 2016-2019
Beantwoording
schriftelijke vragen
artikel 47fractie CU :
Feest van de
democratie
Art 47 vragen RvO
fractie ChristenUnie:
Kerkvaartse haven

De benoeming van stembureauleden is een openbaar besluit. In het kader van de
AVG is het niet wenselijk de bijlagen met persoonsgegevens te publiceren. Dit is
ook niet noodzakelijk voor een goed verloop van de verkiezingen.
Vaststellen definitief ontwerp reconstructie Tilburgseweg

het definitief ontwerp Tilburgseweg,
volgens bijlage 1, vast te stellen.

De fractie van SGP heeft een schriftelijke vraag gesteld op grond van artikel 47 RvO De brief met de beantwoording van de
inzake het preventie- en handhavingsplan alcohol 2016-2019.
gestelde vraag door te sturen aan de
fractie van SGP.

De ChristenUnie heeft vragen gesteld op grond van artikel 47 van het Reglement
van Orde m.b.t. Feest van de democratie . In de bijlage de beantwoording van deze
vragen.

bijgaand antwoord via de griffie te
verzenden.

Door de heer van Groos van de ChristenUnie zijn er schriftelijke vragen gesteld op
grond van artikel 47 van het Regelement van Orde. De vragen gaan over de
mogelijke verbreding van de Kerkvaartse haven in Waspik. In de bijgevoegde

In te stemmen met de antwoorden op de
raadsvragen over de Kerkvaartse haven
zoals deze zijn gegeven in de
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conceptbrief zijn de raadsvragen beantwoord.
Het financiële beeld na eerdere collegebesluiten (heidagen 15 en 16 april, 30 april
en 7 mei 2019) over Voorjaarsbericht 2019 en Kadernota 2020 is nu als volgt:
Bedragen
x € 1.000

N = nadeel
V = voordeel

Begroting 2019
Totaal Voorjaarsbericht
Totaal voorafgaand aan Kadernota
Totaal onontkoombaarheden/wensen
Na onontkoombaarheden/wensen

2019

2020

Actualiseren
regelingencollectie

2021

2022

2023

V 148 V 717 V 482 V 201 V 201
V 63 N 342 N 982 N 988 N 839
V 211 V 375 N 500 N 787 N 638

in te stemmen met:
• Het raadsvoorstel Voorjaarsbericht
2019 en Kadernota 2020;
• Het Voorjaarsbericht 2019;
• De eerste kwartaalwijziging 2019;
• De Kadernota 2020, met dien
verstande dat bij het onderdeel nieuwe
wensen t.b.v. de leerstoel ondermijning
voor de jaren 2020 en 2021 jaarlijks €
37.500,- moet worden opgenomen.

n.v.t. N 54 V 995 V 516 V 235
n.v.t. V 321 V 495 N 271 N 403

Afzien prijscomp.2020 jaarschijf 2022 n.v.t.
0
Financieel beeld 2019 - 2023
V 211 V 321
B55.RNO

Besluit
conceptbrief in de bijlage.

0 V 440 V
V 495 V 169 V

440
37

Een iets meer uitgesplitste tabel is in de toelichting hierna opgenomen.
Naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat de regelingencollectie van de
gemeente Waalwijk een aantal regelingen bevat die niet meer actueel zijn. Als de
regelingencollectie niet wordt bijgehouden levert dit een onwenselijke situatie op.
Herstel is vaak lastig en kostbaar. Daarnaast bestaat het risico dat burgers,
organisaties maar ook ambtenaren zich gaan baseren op regelingen die niet meer
actueel zijn. De verordeningen in dit voorstel zijn niet meer actueel omdat de
wettelijke grondslagen waarop deze zijn gebaseerd zijn komen te vervallen dan wel
de gemeentelijke regelingencollectie een actuelere versie bevat of dat de
verordening overbodig is. Daarom wordt voorgesteld om de in dit voorstel
genoemde verordeningen te voorzien van een einddatum door deze in te trekken.

de raad voor te stellen om middels
bijgevoegd concept besluit de volgende
verordeningen in te trekken:
- Brandbeveiligingsverordening 2012
- Destructieverordening 2006
- Bouwverordening gemeente Waalwijk
- Verordening gemeentelijke
basisadministratie

