Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Vaststellen ontwerp
uitwerkingsplan
Lommerrijk fase 2

B02.OOT

Participatie Nationaal
Park van Gogh

B50.RNO

Beantwoording
brieven over Wmoregres convenant

B51.RNO

Ontwerpbegroting
Hart van Brabant

COLLEGEBESLUITEN D.D. 03-06-2019
Samenvatting / toelichting
Onder toepassing van de coördinatieregeling voor bouwprojecten
in Driessen is het ontwerp Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 in
samenhang met de ontwerp omgevingsvergunning van Heymans
voor 30 woningen in procedure gebracht. Binnen de wettelijke
termijn van 6 weken (t/m 1 mei 2019) is een zienswijze
ingediend door waterschap Brabantse Delta.
De bijgevoegde Nota van zienswijzen Lommerrijk fase 2 bevat
een samenvatting van de ontvangen zienswijze alsmede de
beantwoording van gemeentewege op de reactie. In de Nota van
zienswijzen zijn als gevolg van de reactie enkele aanpassingen
van de waterparagraaf in de plantoelichting opgenomen.
Voorgesteld wordt de wijzigingen te verwerken zoals opgenomen
in de bij dit besluit behorende Nota van zienswijzen en het
uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 vast te stellen.

Besluit
-in te stemmen met de Nota van zienswijzen Lommerrijk
fase 2 en met de conclusie dat de zienswijze leidt tot een
aanpassing van het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2;
-de wijzigingen te verwerken zoals opgenomen in de bij dit
besluit behorende Nota van zienswijzen Lommerrijk fase 2;
-geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
-Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 van
bestemmingsplan Driessen, zoals dat als ontwerp ter
inzage heeft gelegen gewijzigd vast te stellen en in digitale
versie van IMRO codering
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase2-VA01 is voorzien met als
ondergrond de grootschalige basiskaart e.e.a.
overeenkomstig bijgevoegd besluit en dit besluit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.
Vanuit de stuurgroep in oprichting Nationaal park van Gogh is
• De samenwerking aan te gaan binnen een proces tot het
een verzoek ontvangen om te participeren in een proces om voor voorbereiden van een aanvraag tot het verkrijgen van de
het gebied dat globaal wordt begrensd door Eindhoven, Helmond, status Nationaal Park van Gogh onder de voorwaarde dat
Den Bosch, Waalwijk en Tilburg een aanvraag voor te bereiden
alle gevraagde gemeenten deelnemen.
om de status van nationaal park te verkrijgen. Het betreffende
• Daartoe de aangeboden samenwerkingsovereenkomst te
verzoek is gericht aan de partijen die in de stuurgroep zitting
tekenen
hebben, de gemeenten, waterschappen, provincie,
• In te stemmen met het gevraagde eenmalige bedrag van
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Aan Waalwijk wordt € 10,000,-- en dit dan tevens te beschouwen als maximale
gevraagd om een eenmalige bijdrage van € 10.000 te
bijdrage
verstrekken en een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
• Deze kosten te dekken uit het programma economie
t.b.v. voorbereiden van een aanvraag tot het verkrijgen van de
status van nationaal park.
Vorig jaar hebben de gemeenteraad en het college brieven
- De brieven van Stichting Letselschade en Gerechtigheid
ontvangen van Stichting Letselschade en Gerechtigheid en
en Berlimont CMC Consulting te beantwoorden met
Berlimont CMC Consulting over de overeenkomst afkoop
bijgevoegde brieven.
regresrecht Wmo. De stichting vraagt in de brief om de
overeenkomsten afkoop regresrecht Wmo uit de jaren 2015 tot
en met 2018 nietig te verklaren. De VNG en alle overige
Nederlandse gemeenten ontvingen dezelfde brieven. De VNG
heeft hier zelf al per brief op gereageerd. De gemeenteraad heeft
het college verzocht om ook op de brief te reageren.
In de regio wordt nu gewerkt aan de laatste fase van een nieuwe 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting Hart van
Strategische Meerjaren Agenda (SMA). Het programmabureau
Brabant 2020.
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Samenvatting / toelichting
Besluit
HvB heeft op basis van de conceptversie SMA een financiële
2. Concept Raadsvoorstel vast te stellen en door te zenden
vertaalslag gemaakt voor de (ontwerp)begroting 2020. Er waren naar de gemeenteraad.
drie scenario’s: (1) niet verhogen van de inwonersbijdrage, (2)
een verhoging van de inwonersbijdrage met €1,22 en (3) een
verhoging met €2,25 per inwoner.
Het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant heeft op 9 mei
gekozen voor het ‘herschikkingsscenario’ voor de begroting van
2020: uitgangspunt is het niet verhogen van de
inwonersbijdrage. Op 17 mei heeft het AB besloten tot een
tijdelijke verhoging van de inwonersbijdrage voor de jaren 2020
en 2021 voor het aanstellen van een programmamanager Sociaal
Domein. De verhoging komt uit op €0,29 per inwoner (€0,06
indexering plus €0,23 programmamanager), totaal ongeveer
€14.000.

B52.RNO

Beantwoording
vragen art. 47 RvO
inzake huisvesting
arbeidsmigranten

De behandeling in de raad staat gepland op 20 juni (A-raad).
Eventuele zienswijze moeten binnen zijn voor 5 juli, het AB
vergadert op 5 juli om de begroting vast te stellen. De wettelijke
deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde
begroting bij Gedeputeerden Staten is 31 juli 2019.
De fractie van ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld op
grond van artikel 47 RvO over de huisvesting van
arbeidsmigranten.

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
door de ChristenUnie gestelde vragen over de huisvesting
van arbeidsmigranten.

