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COLLEGEBESLUITEN D.D. 28-05-2019
Samenvatting / toelichting
De arbeidsvoorwaardelijke regels voor provincies, waterschappen
en gemeenten zijn per 1-1-2019 vastgelegd in het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers.
Hoofdstuk 3 betreft de gemeenten en deze landelijke regels
overrulen onze lokale regels. Dit betekent dat de verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden moet
worden opgesplitst en aangepast. De lokale regels voor
burgemeester en wethouders worden vastgesteld door het
college en die voor raads- en commissieleden door de raad.
Er is een beperkt aantal veranderingen zoals de vergoeding van
dienstreizen (nu nog overgangsrecht met een keuze), recht op
bedrijfsgeneeskundige zorg, schadeloosstelling bij terugroeping
van vakantie, maximaal één verhuiskostenvergoeding en het
salaris bij waarneming van de burgemeester.
Het (beperkt) aantal lokaal te regelen zaken is vervat in de
‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente
Waalwijk 2019’.
Het Ministerie SZW geeft de mogelijkheid om in te schrijven op
een van de 39 Pilots inburgering( in aanloop van de nieuwe wet
inburgering). De gemeente Waalwijk wil samen met Heusden en
Loon op Zand inschrijven op het thema ‘kwetsbare groepen in
duale trajecten’. Waalwijk is de hoofdaanvrager.
Om de aanvraag voor dit plan in te dienen is ondertekening door
college noodzakelijk. Gevraagd wordt om wethouder D. Odabasi
te mandateren om namens het College te ondertekenen.
Het ontwerpbestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413”
heeft, met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp,
met ingang van 21 maart 2019 gedurende 6 weken (1 mei 2019)
ter inzage gelegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn 4 zienswijzen
ingediend. Deze geven geen aanleiding om het
ontwerpbestemmingsplan aan te passen.
De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerpbestemmingsplan
“Grotestraat 403, 409 - 413” vast te stellen.

Besluit
De ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Waalwijk 2019’ per 1 maart 2019 vast te stellen
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

wethouder D. Odabasi door het college te mandateren om
de aanvraag Pilot “kwetsbare groepen in duale trajecten” te
ondertekenen.

de raad middels bijgevoegd preadvies voor te stellen om
1. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen
zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen;
3. Het bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” met
ID nummer NL.IMRO.0867. BPWWV Grotestr403413-VA01
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT d.d.
10-10-2018 vast te stellen overeenkomstig de bij dit
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting.
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COLLEGEBESLUITEN D.D. 28-05-2019
Samenvatting / toelichting
De ontwikkelingen op Haven 8 west maken het noodzakelijk een
aanvang te maken met de aanleg van de noordelijke randweg
tussen de Gansoyensesteeg en de Midden Brabantweg. Hiermee
wordt de verkeersstructuur op bedrijventerrein Haven voltooid en
tevens in gereedheid gebracht voor de aansluiting op de nieuwe
op- en afritten van de A 59 in het kader van het GOL. In bijgaand
(concept) raadsvoorstel wordt de raad geadviseerd hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 2.555.000,- .
De fractie van Lijst IJpelaar heeft schriftelijke vragen gesteld op
grond van artikel 47 RvO inzake de regierol van de gemeente bij
sociale calamiteiten.

De Werkgroep herinrichting Besoyensestraat heeft de aandacht
van zowel uw college als van de gemeenteraad gevraagd voor de
opzet van het onderzoek naar de meest gewenste
voorkeursvariant voor de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg, voor
zover in Waalwijk gelegen. In bijgevoegde concept-reactie wordt
gereageerd op de door de werkgroep gemaakte opmerkingen.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
aantal onduidelijkheden, die tijdens de openbare vergadering van
het Forum van 16 mei 2019 aan het licht zijn gekomen, weg te
nemen. Hiermee is tevens voldaan aan de toezegging van de
portefeuillehouder Mobiliteit aan de CU-fractie van 16 mei 2019
gedaan tijdens het Forum en de A-raad.
Westelijke Langstraat Naar aanleiding van uw besluit van 21 mei jl. ten aanzien van het
raadsvoorstel Westelijke Langstraat treft u hierbij een aangepast
raadsvoorstel én een RIB Koesteeg aan.

Besluit
De raad voor te stellen:
- In te stemmen met het voorstel de noordelijke randweg
op bedrijventerrein Haven aan te leggen
- Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €
2.555.000,-, als volgt te dekken: ten bedrage van €
475.308,- ten laste van de Reserve ontsluiting
bedrijventerreinen (913063) en ten bedrage van €
2.079.692,- ten laste van de Algemene Reserve
- Hiertoe begrotingswijziging 2019/22 vast te stellen.
de brief met de beantwoording van de gestelde vragen
door te sturen aan de fractie van Lijst IJpelaar.

1. in te stemmen met de inhoud en de verzending van
bijgevoegde concept-reactie;
2. een afschrift van deze brief, door tussenkomst van de
griffie, in handen te stellen van de gemeenteraad.

a. In te stemmen met het bijgaande concept-raadsvoorstel
en – besluit
b. In te stemmen met bijgaande concept
raadsinformatiebrief.

