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Jaarlijks wordt de parkeerapparatuur rond Kerstmis en Oud en
Nieuw voorzien van vuurwerkbeveiliging. In deze periode is het
niet mogelijk om te betalen bij deze apparatuur, doel is derhalve
deze periode zo kort mogelijk te laten duren. Het aanbrengen en
verwijderen van de beveiliging wordt door medewerkers van de
Buitendienst verzorgd.
Bijdrage DDW
Erfgoed, monumenten en het leerambacht zijn belangrijke
Museum vanuit
steunpijlers van het (beeld)verhaal van het schoenenmuseum.
Erfgoed/Monumenten Deze pijlers kunnen een bijdrage leveren aan de
, programmadoorontwikkeling van het nieuwe museum concept, waarbij
management
historie de basis vormt voor innovatie, onderwijs,
economie
ondernemerschap en duurzaamheid. Belangrijk voor de toekomst
van deze maakindustrie/handel.
Onderwerp
Parkeren rondom de
jaarwisseling 20192020

Besluit
1. De vuurwerkbeveiliging op de parkeerapparatuur aan te
brengen op dinsdag 24 december en te verwijderen op
donderdag 2 januari 2020.
2. In de periode 24 december 2019 – 2 januari 2020 het
parkeren in het centrum van Waalwijk gratis te laten zijn.
€10.000,- beschikbaar te stellen vanuit Monumenten voor
de DDW 2019 ten behoeven van de organisatie van de
DDW. Daarnaast willen we € 5.000,-- vanuit het
programma Economie ter beschikking stellen om van dit
evenement een succes te maken.

Een eerste aftrap van het museum vindt plaats tijdens de Dutch
Design Week van 19 oktober t/m 27 oktober in Eindhoven.
Inhoudelijk gaat het event over erfgoed, talentontwikkeling,
innovatie en samenwerking. Het museum wil op de DDW op
velerlei manieren verbinden, door expositie van
collectieonderdelen van het museum in combinatie met expositie
en presentatie van werk van(jonge) ontwerpers, studenten en
bedrijven en door gesprekken rondom deze thema's met makers,
ontwerpers, talent, beleidsmakers, bestuurders en ondernemers.
Doel is om vanuit deze (historische) context op een nieuwe
innovatieve manier een netwerk op te zetten en te onderhouden.
De DDW is een uitgelezen kans voor een eerste aftrap.
Het voorstel is om vanuit Monumenten budget beschikbaar te
stellen ten behoeve van de organisatie van de DDW door het
bestuur van het nieuwe schoenenmuseum.
Daarnaast is er gesproken met de programmamanager Economie
om vanuit het programma € 5.000,-- ter beschikking te stellen
voor het evenement DDW.
B50.RNO

Vaststelling
bestemmingsplan
Parapluherziening

Vorig jaar is gebleken dat in een aantal bestemmingsplannen en
beheersverordeningen binnen de gemeente bestemmingen zijn
opgenomen die kamerbewoning rechtstreeks toelaten zonder dat

de raad middels het bijgevoegde raadsvoorstel voor te
stellen te besluiten:
1. Dat de ingediende zienswijze ontvankelijk is;

Nr.

Onderwerp
kamerbewoning
Waalwijk
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Beantwoording
raadsvragen artikel
47 RvO fractie SGP
inzake
ontwikkelingen in
Wietland
Stimuleringslening
Toekomstgericht
Wonen
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een toets aan onze beleidsregels hoeft plaats te vinden. Daarom
heeft de raad in mei vorig jaar het voorbereidingsbesluit
Kamerbewoning genomen. Vervolgens heeft de raad op 4 juli jl.
de beheersverordeningen ‘Woonwijken’, ‘Natte natuurparel en
Eerste Zeine’ en ‘Hoefsven’ opnieuw vastgesteld met daarin een
regeling voor kamerbewoning. Tegelijkertijd heeft de raad
ingestemd met het zonder inspraak in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening kamerbewoning
Waalwijk. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels
gedurende de wettelijke termijn van zes weken ter inzage
gelegen. Binnen de periode is er één zienswijze ingediend die is
samengevat en beantwoord in de bijgevoegde nota van
zienswijze. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing
van het plan. Het voorstel is dan ook om de raad voor te stellen
het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
De fractie van SGP heeft schriftelijke vragen gesteld op grond
van artikel 47 RvO inzake ontwikkelingen in Wietland.

Besluit
2. Dat deze zienswijze geen aanleiding geeft tot aanpassing
van het plan;
3. Het bestemmingsplan 'Parapluherziening
kamerbewoning Waalwijk’ met IDN
‘NL.IMRO.0867.BPWWKamerbewoning-VA01’ ongewijzigd
vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende
verbeelding, regels, toelichting en nota van zienswijze;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

De brief met de beantwoording van de gestelde vragen
door te sturen naar de fractie van SGP.

De gemeente Waalwijk wil zich duurzaam ontwikkelen en
Instellen van de Verordening Stimuleringslening
overgaan naar een energieneutraal, CO2-arm en
Toekomstgericht Wonen 2020.
klimaatbestendig Waalwijk in 2043 en in 2030 hiervoor
Communicatieplan opstellen.
halverwege op koers zijn. Binnen het thema Energie geldt
verduurzamen van de gebouwde omgeving (dus ook de
particuliere woningvoorraad) de komende vier jaar als speerpunt.
Particuliere huiseigenaren hebben niet altijd voldoende financiële
reserves om in duurzaamheidsmaatregelen te kunnen investeren.
De Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2020 kan een
steuntje in de rug bieden.
De toekomstbestendigheid van de woningvoorraad wordt niet
alleen bepaald door de energieprestatie, ook de mogelijkheid om
in de eigen woning te kunnen blijven wonen wanneer men ouder
wordt, hoort hier bij.
In dit kader kent de gemeente Waalwijk sinds 2016 de
Blijverslening (aangepast in 2018).
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Schriftelijke vragen
SGP-fractie inzake
hotelontwikkeling
Tilburgseweg 1
Waalwijk
Speelruimteplan
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Ontwerpbestemmingsplan
"Bloemenoordflats”
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Besluit
Door beide instrumenten nu te combineren tot een nieuwe
leningsmogelijkheid ontstaat een brede regeling die zoveel
mogelijk particuliere huiseigenaren kan helpen hun huis te
verduurzamen en gelijktijdig toekomstbestendig te maken.
Bijkomend voordeel is dat eigenaren niet voor twee verschillende
leningen een aanvraag hoeven te doen bij één verbouwing waar
maatregelen worden getroffen t.a.v. energiebesparing en langer
het zelfstandig kunnen blijven wonen.
Om de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen beschikbaar
te laten zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep kent deze
drie varianten.
Voor de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen is een
bedrag beschikbaar van € 500.000,- in de vorm van een
revolverend fonds. De ingangsdatum is 1 januari 2020.
De SGP-fractie heeft per brief een aantal vragen gesteld over de De SGP-fractie te beantwoorden conform bijgevoegde
hotelontwikkeling Tilburgseweg 1 Waalwijk en de
conceptbrief.
bestemmingsplanprocedure.
De gemeente Waalwijk wil kinderen stimuleren tot een gezonde
en actieve levensstijl. Kinderen die vaak buitenspelen bewegen
meer en zijn daardoor gezonder. Ze ontwikkelen hun creativiteit
en fantasie met buitenspelen. Bovendien ontmoeten niet alleen
kinderen elkaar door het buiten spelen. Ook de (groot)ouders
doen meer contacten op in de buurt. Om kinderen te verleiden
om naar buiten te gaan moeten de aangeboden speelplekken
écht leuk en uitdagend zijn.
De gemeente Waalwijk wil daarom een hogere kwaliteit van de
speelplekken, meer variatie in de inrichting. Dan kiezen kinderen
eerder voor buitenspelen, blijven ze langer buiten en krijgen ze
meer frisse lucht en beweging.
Het voorontwerpbestemmingsplan “Bloemenoordflats” heeft ter
inzage gelegen. In dit kader zijn 1 vooroverleg- en 3
inspraakreacties ingekomen. Deze reacties zijn beoordeeld en
hebben waar nodig geleid tot aanvullingen c.q. aanscherpingen
van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om verder in procedure

- In te stemmen met het speelruimteplan
- Het speelruimteplan aan te bieden aan de gemeenteraad
ter besluitvorming.

1. In te stemmen met de Nota van inspraak en wettelijk
vooroverleg bestemmingsplan “Bloemenoordflats”;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Bloemenoordflats” en het
ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden Wet
geluidhinder op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen
en de indieners van de inspraak- en vooroverlegreacties
hiervan per brief in kennis te stellen;
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Groenbeleidsvisie
'Groen Leeft!'

B58.RNO

Belastingverordening
en 2020 (Ex OZB en
Leges)

B59.RNO

Wijziging
beleidsregels
huisvesting
arbeidsmigranten
vergunninghouders
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gebracht te worden.
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Het is bekend dat een groene omgeving waardevol is en levert
een meerwaarde aan diverse factoren in een leefomgeving en
gezondheid van de inwoners. Op dit moment is er nog geen
overkoepelend beleid waarin een doorvertaling wordt gemaakt
van het strategische beleid van de gemeente met een lange
termijn visie voor het groen. Deze groenbeleidsvisie heeft als rol
om deze leegte op te gaan vullen. In de groenbeleidsvisie is er
een globale groenstrategie opgenomen, zijn er thema’s bepaald
waar de gemeente focus op gaat leggen en hoe wij de ambities
en groennorm willen verwezenlijken. De groenbeleidsvisie is een
ambitiedocument en er zijn nog geen concrete maatregelen
hierin uitgewerkt. Daarom is er ook geen nauwkeurige
kostenraming gemaakt.
Om groen in de nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijker een plek te
geven, vragen wij de raad om deze groenbeleidsvisie vast te
stellen.
We stellen het college voor, de gemeenteraad de volgende
verordeningen vast te laten stellen:
1. Afvalstoffenheffing 2020
2. Rioolheffing 2020
3. Reinigingsrechten 2020
4. Hondenbelasting 2020
5. Precariobelasting 2020
6. Reclamebelasting 2020
7. Parkeerbelasting 2020
8. Marktgelden 2020
9. Grafrechten 2020
10. Haven- en kadegeld 2020
11. Woonforensenbelasting 2020
12. Verblijfsbelasting 2020
Op 12 september is een motie aangenomen door uw
gemeenteraad over huisvestingscategorie 2, middelgrote locaties
van kamerverhuur. Als gevolg van deze motie zijn de
beleidsregels “Huisvesting arbeidsmigranten,
vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen

1. In te stemmen met de inhoud van de groenbeleidsvisie.
2. De raad voor te stellen om:
A. De voorliggende groenbeleidsvisie vast te stellen.
B. Bij de kaderstelling in 2020 aan de raad ter overweging
mee te geven het onderhoudsbudget met 1% te verhogen.
C. Bij toekomstige ontwikkelingen meer budget vrij te
maken voor het realiseren van de groene ambities.

Het college besluit, de gemeenteraad de bovengenoemde
belastingverordeningen voor te stellen volgens het
bijgevoegde raadsvoorstel.
Het college besluit in te stemmen met de
raadsinformatiebrief.

- De beleidsregels “Huisvesting arbeidsmigranten,
vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die
geen huishouden vormen gemeente Waalwijk – 4e
wijziging” vast te stellen en deze volgens de wettelijke
procedure te publiceren;
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en overige personen
die geen huishouden
vormen
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huishouden vormen” aangepast.
- De beleidsregels “Huisvesting arbeidsmigranten,
vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die
geen huishouden vormen gemeente Waalwijk – 3e
wijziging” in te trekken;
- De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

