Nr.
B01.OOT

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-08-2019
Onderwerp
Samenvatting / toelichting
Besluit
Naamgeving
Op de locatie van een voormalig autobedrijf aan de Julianastraat het gebied zoals aangegeven op bijgaande kaart de naam
Maximahof te Waspik 36 in Waspik wordt een project ontwikkeld met 6 woningen en
Maximahof te geven.
een appartementencomplex. Hierdoor ontstaat een “hofje”
waarvoor naamgeving gewenst is (zie toelichting).
De betreffende wijk heeft als thema “leden van het
koninklijkhuis” blijkt uit dossier onderzoek (zie toelichting). De
generatie van Koning Willem-Alexander is nu aan de beurt om
vernoemd te worden.

B02.OOT

Nieuwe huisvesting
Speelgoedbank
Waalwijk en
waarderingssubsidie

B50.RNO

Terinzagelegging van
het ontwerpbesluit
om een gedeelte van
de Zomerdijk te

Koningin Maxima heeft Waspik in 2011 bezocht. Zij heeft nog
geen vernoeming binnen de gemeente Waalwijk.
• De gemeente Waalwijk heeft het pand Anna van Saksenstraat
15 in Sprang-Capelle beschikbaar voor huisvesting van de
Speelgoedbank Waalwijk. Er wordt voorgesteld om het pand met
ingang van 1 oktober 2019 aan te bieden aan de Speelgoedbank
tegen een huurprijs van € 5.320 per jaar.
• De Speelgoedbank heeft in 2018 en 2019 een
waarderingssubsidie van € 7.500 per jaar gekregen. Vanaf 2020
is voortzetting van de subsidiëring afhankelijk van de oplossing
van het huisvestingsprobleem. Nu deze is gevonden via de Anna
van Saksenstraat 15 wordt voorgesteld de waardering subsidie
van € 7.500 per jaar vanaf 2020 voor te zetten.

Op 31 januari 2019 is het bestemmingsplan “Oostelijke
insteekhaven” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 30 april
2019 onherroepelijk in werking getreden en maakt de
ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en

1. Het pand Anna van Saksenstraat 15 te Sprang-Capelle
met ingang van 1 oktober 2019, of zoveel eerder als
gewenst, aan te bieden aan de Zanddonk United om hierin
de Speelgoedbank Waalwijk te huisvesten.
2. De duur van de huurovereenkomst van het pand
genoemd onder 1, vast te stellen op vijf jaar, met de
mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. De opzegtermijn
is 1 jaar. Verlenging van de overeenkomst is in principe
mogelijk.
3. De hoogte van de huur bepalen op € 35 per vierkante
meter per jaar. Dit komt neer op een jaarlijkse huurprijs
van € 5.320 inclusief BTW per jaar. De kosten van water,
elektriciteit, gas, wifi e.d. zijn niet inbegrepen. Deze kosten
komen voor rekening van Zanddonk United/
Speelgoedbank.
4. Vanaf 2020 Zanddonk United voor de Speelgoedbank
Waalwijk een jaarlijkse waarderingssubsidie van € 7.500
verstrekken.
5. Aan de subsidieverstrekking genoemd in het vorig lid de
voorwaarde verbinden dat de subsidie ten goede moet
komen aan de inwoners van de gemeente Waalwijk
overeenkomstig artikel 14, tweede lid Algemene
subsidieverordening gemeente Waalwijk.
De raad voor te stellen het ontwerpbesluit om een gedeelte
van de Zomerdijk (300 m) te Waalwijk te onttrekken aan
het openbaarverkeer ter inzage te leggen en
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zienswijzen
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Jaarverslag 2018
SALHA en
vastgestelde
begroting SALHA
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Monitor Wonen De
Langstraat 2019
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bedrijfsperceel van circa 9 ha voor water gerelateerde
bedrijvigheid ten noorden van de bestaande industriehaven op
bedrijventerrein Haven in Waalwijk mogelijk.
Ter realisatie van dit plan zal een gedeelte van de Zomerdijk
verwijderd en een nieuw stuk weg aangelegd worden. Aangezien
het te verwijderen gedeelte van de Zomerdijk (300 m) een
openbare weg is, dient dit op grond van de Wegenwet onttrokken
te worden aan het openbaar verkeer.
In het eerste kwartaal van 2020 zal het betreffende gedeelte van
de Zomerdijk verwijderd worden. Het nieuw aan te leggen
weggedeelte, waardoor de twee overgebleven gedeelten van de
Zomerdijk weer op elkaar aangesloten zijn, zal naar verwachting
in het derde kwartaal van 2022 gereed zijn.
In de tussenliggende periode dient men gebruik te maken van de
omleidingsroute Zomerdijk-Sluisweg-Altenaweg-IndustriewegHazardweg-Gansoyensesteeg-Zomerdijk en vice versa.
Op 5 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van het Streekarchief
Langstraat Heusden Altena vastgesteld:
- het Jaarverslag 2018
- de begroting 2020/meerjarenbegroting 2021-2023.
Beide stukken treft u ter kennisname aan.

Besluit
in te dienen.

- Het jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan te nemen;
- Middels bijgevoegde bestuurdersbrief het jaarverslag ter
kennisname aan de raad aan te bieden;
- De vastgestelde begroting 2020/meerjarenbegroting
2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Beantwoording
vragen ex art 47
ChristenUnie inzake
verplaatsing van het
Gilde

Sinds 2012 stellen de gemeenten Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk een woningmarktmonitor voor de Langstraat op. De
monitor geeft inzicht in ontwikkelingen op de sub-regionale
woningmarkt van de Langstraat en de ontwikkeling en realisatie
van bouwlocaties in de drie gemeenten worden op elkaar
afgestemd. (Sub)regionale afstemming is tevens vereist op grond
van de provinciale Verordening Ruimte.
In een brief va 24 juni jl. heeft de fractievoorzitter van de
ChistenUnie, heer J van Groos, vragen ex art 47 RvO gesteld
inzake de verplaatsing van de accommodatie van het Gilde St.
Crispinus en St. Crispinianus. Ik stel u voor te antwoorden
volgens bijgaand concept.

- Kennis te nemen van de Monitor Wonen De Langstraat
2019;
- De gemeenteraad te informeren over de Monitor Wonen
2019 middels bijgevoegde raadsinformatiebrief;
- De Monitor Wonen 2019 ter informatie naar de regio
Brabant Noordoost, de regio Midden Brabant en de
provincie Noord-Brabant te sturen.
de fractie van de ChristenUnie te antwoorden conform
bijgaand concept.

Plan van aanpak
Waalwijk
Omgevingswet-proof,
invoeringsfase

De komst van de Omgevingswet in 2021 betekent een bundeling
van alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Voor Waalwijk betekent dit keuzes maken hoe we
als gemeente de letter en geest van deze wet gaan invoeren.

aan de raad voor te stellen om:
1. Het “Plan van aanpak Waalwijk-Omgevingswet-proof,
invoeringsfase, versie 1.0” inclusief bijlagen vast te stellen
en met de uitvoering aan de slag te gaan;
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Daarom is nu het voorstel het plan van aanpak voor de
invoeringsfase vast te stellen. Het doel van dit plan van aanpak
is de gemeente klaar te maken voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet in 2021 via stappen, sporen en samenwerking.
Plus door te doen. Met een ambitie zoals eerder door de raad
vastgesteld om te vernieuwen vanuit de bedoeling voor de
gebruikers van de fysieke leefomgeving. De voorgestelde aanpak
is een organische werkwijze met strategie, processen, fases en
uitgangspunten. Op basis van prioriteiten is in het plan van
aanpak aangeven wat daarvoor nodig is: een actueel overzicht,
minimale acties, een kapstok voor vernieuwing en quick wins. Bij
het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en
communicatieplan. Het plan van aanpak is onder andere het
resultaat van uitwisseling van ervaringen met regionale
ketenpartners en een raadsprogramma.

Besluit
2. De begrotingswijziging 2019-025 vast te stellen voor het
vormen van reserve 913038 ‘invoering omgevingswet’ van
€ 600.000 t.l.v. de Beleidsreserve.

In overleg met de portefeuillehouder is besloten om naast de
het college besluit het jaarverslag klachtbehandeling 2018
cijfers die bekend worden gemaakt in het inwonerjaarverslag, het voor kennisgeving aan te nemen;
jaarverslag met betrekking tot de behandeling van klachten
de burgemeester besluit het verslag ter kennisname aan de
jaarlijks ter kennisname aan de raad aan te bieden.
raad te sturen door middel van bijgevoegde informatiebrief.
Geadviseerd wordt het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
De burgemeester (tot wiens wettelijke verantwoordelijkheid de
zorg voor de klachtafhandeling behoort), wordt geadviseerd het
verslag aan de raad te sturen met bijgevoegde (concept-)
raadsinformatiebrief.
In deze raadsinformatiebrief wordt een uitgebreide reactie
gegeven op de aanbevelingen van de ombudscommissie Waalwijk
die zij heeft geuit in haar jaarverslag 2018. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan de toezegging met nummer 60599 op de
lijst van toezeggingen aan de raad, die de burgemeester
daarover heeft gedaan.
In het jaarverslag klachtbehandeling 2018 en de
raadinformatiebrief wordt tevens een vooruitblik gegeven op het
project “de informele aanpak” dat momenteel ambtelijk wordt
voorbereid.
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Op 13 juli jl. ontving de gemeente een brief van Vermilion over
een bouwkundige opname als voorbereiding op de ‘definitieve
instemmingsbesluiten op de geactualiseerde winningsplannen
voor de gasvelden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op
Zand-Zuid’.
Op 6 augustus jl. is gezamenlijk met de andere betrokken
gemeenten Vermilion gevraagd het communicatietraject uit te
stellen totdat er een uitspraak in de beroepsprocedure is.
Op 13 augustus jl. hebben wij een reactie ontvangen van
Vermilion Energy. In deze brief geven zij aan dat zij wettelijk
verplicht zijn te starten met de bouwkundige opnames en deze
ook niet kan opschorten.
Geadviseerd wordt middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de
raad te informeren over de reactie van Vermilion. Tevens wordt
geadviseerd om middels de gemeentepagina en het Weekblad
van Waalwijk inwoners te informeren over de bouwkundige
opnames.

Besluit
middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad te
informeren over de reactie van Vermilion, met dien
verstande dat de laatste zin op pagina 1 moet worden
geschrapt. Tevens worden middens de gemeentepagina en
het Weekblad van Waalwijk inwoners geïnformeerd over de
bouwkundige opnames.

