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Onderwerp
Naamgeving
Bloemenoordflats
Waalwijk
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In de wijk Bloemenoord worden 6 flats gesloopt aan de
Esdoornstraat, Larixplein, Distelplein en Valeriaanstraat. Er komt
nieuwbouw met een parkachtige structuur.

Besluit
Het college besluit, om de volgende namen te geven aan
de op de bijlage weergegeven gebieden:
- Magnoliapark voor het gebied Larixplein te Waalwijk
- Salviapark voor het gebied Distelplein te Waalwijk

Er is een klankbordgroep van bewoners die bij het project
betrokken is geweest. Aan deze klankbordgroep is gevraagd mee
te denken over de straatnaam die Larixplein en Distelplein
vervangen. Deze namen zijn niet meer passend bij de nieuwe
structuur van het gebied.
De klankbordgroep mocht kiezen uit drie straatnamen per
gebied. Passend bij het thema in de wijk. De keuze is gevallen op
Magnoliapark voor het gebied Larixplein en Salviapark voor het
gebied Distelplein.

B02.OOT

Oormerken
uitbreiding budget
Brede Regeling
Combinatiefuncties
2019 t/m 2022

Het intrekken van de straatnamen Larixplein en Distelplein zal na
sloop van de huidige panden worden voorgesteld. De namen
Esdoornstraat en Valeriaanstraat blijven bestaan daaraan zijn
woningen genummerd.
De gemeente Waalwijk neemt sinds 2013 deel aan de Brede
Impuls Combinatiefuncties waarmee we samen met partners
buurtsportcoach- en cultuurcoachfuncties realiseren. De Brede
Impuls Combinatiefuncties is per 1 januari 2019 door het
ministerie van VWS en OCW en de VNG omgezet naar de Brede
Regeling Combinatiefuncties. Per 1 januari 2019 wordt een
structureel hoger bedrag beschikbaar gesteld en zijn de
doelstellingen geactualiseerd.
Wij hebben met de intentieverklaring d.d. 16 augustus 2018
verklaard in de periode van 2019-2022 te blijven deelnemen aan
de Brede Regeling Combinatiefuncties en minimaal 11,3 fte aan
buurtsport- en cultuurcoaches te realiseren (huidige stand per 1
september 2019 bedraagt inmiddels 13 fte). In de
decembercirculaire 2018 is via de decentralisatie-uitkering in het
Gemeentefonds het beschikbare budget over de periode 2019
t/m 2022 jaarlijks structureel verhoogd met € 40.000.
Deze middelen gebruiken we met name om extra in te zetten op
het versterken van sport- en beweegaanbieders, het mogelijk

Het extra budget voor de uitvoering van de Brede Regeling
Combinatiefuncties over 2019 t/m 2022 te oormerken ten
gunste van het budget Sportbeleid via de 3e
kwartaalbegrotingswijziging 2019.
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Onderwerp
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Bouwplan en
begroting inpandige
uitbreiding
Teresiaschool

B50.RNO

Septembercirculaire
gemeentefonds 2019
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maken van sporten en bewegen voor mensen die belemmeringen
ervaren en het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit
van het bewegingsonderwijs.
Op 23 oktober 2018 heeft het college het
huisvestingsprogramma 2019 vastgesteld. Op dit
huisvestingsprogramma is o.a. de inpandige uitbreiding van de
Teresiaschool opgenomen. Op 17 december 2018 heeft de
gemeenteraad voor deze inpandige uitbreiding een krediet van €
305.000,00 beschikbaar gesteld. Schoolbestuur Leerrijk! treedt
zelf op als bouwheer/opdrachtgever. Op grond van artikel 14 van
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk
2019 (hierna huisvestingsverordening) dient het schoolbestuur,
na toekenning van een huisvestingsvoorziening, het bouwplan
en, als de voorziening wordt bekostigd op basis van de feitelijke
kosten, de bijbehorende begroting ter instemming voor te leggen
aan het college. Het schoolbestuur dient hierbij het tijdstip te
vermelden waarop de bekostiging kan starten. Het college moet
instemmen met het bouwplan en de begroting voordat een
bouwopdracht kan worden verleend. Op 1 oktober 2019 heeft
Leerrijk! het verzoek om instemming met bouwplan en
kostenraming ingediend. Leerrijk! vraagt tevens om de
bekostiging per 1 november 2019 te starten.
De financiële consequenties voor het huishoudboekje zijn aan de
hand van de septembercirculaire 2019 t.o.v. de meicirculaire
2019 voor de jaren 2019 en 2020 in beeld gebracht. Een beperkt
aantal taakmutaties wordt in afwachting van de verdere
voorstellen van de vak-teams voorlopig centraal geparkeerd. In
week 40 en 41 wordt hierover nader afgestemd met de
budgethouders.
De septembercirculaire 2019 geeft voor 2019 een bruto voordeel
van €327.000 en eveneens een netto voordeel van €327.000 (na
oormerkingen en stelposten). De effecten voor 2019 verwerken
we, zoals gebruikelijk, via een aan te bieden begrotingswijziging
bij het najaarsbericht.
Relevant zijn in het bijzonder de netto-effecten voor de begroting
voor het jaar 2020. Op basis van de septembercirculaire zijn de

Besluit

1. In te stemmen met het bouwplan en begroting van de
inpandige uitbreiding van de Teresiaschool;
2. De door Welstand gestelde eisen ( het toepassen van
zink als bekledingsmateriaal) én de niet eerder geraamde
kosten van voorbereiding, begeleiding en toezicht
voortvloeiende extra kosten, in totaal € 32.779,00
aanvullend te vergoeden via de 3e
kwartaalbegrotingswijziging 2019;
3. De bekostiging van de realisering van de inpandige
uitbreiding per 1 november 2019 te starten.

1. Voor 2019 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het najaarsrapport 2019
d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
2. Voor 2020 de effecten, conform de afspraak met de
gemeenteraad, te koppelen aan de effecten die
voortvloeien uit de meicirculaire 2020.
3. De raad d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief bij te
praten.
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B51.RNO

B52.RNO

Onderwerp

Vragen op grond van
artikel 47 van het
Reglement van orde
Lijst IJpelaar /
Viaduct Hoogeindse
Rondweg
Voorontwerpbestem
mingsplan
Nieuwevaart 68
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Besluit
afwijkingen, na het afzonderen van de oormerkingen en
stelposten:
2020
2021
2022
2023
Begrotingspositie oud
+660 +399
+132
+291
Netto effect septcirculaire
+524 +1.205 +1.323 +1.111
Lonen/prijzen sociaal domein -660
-670
-670
-680
Begrotingspositie nieuw
+524 +934
+785
+722
Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende
raadsinformatiebrief, met bijlage, waarnaar wordt verwezen.
Details rond de financiële uitkomsten zijn terug te vinden in de
bijlagen.
De septembercirculaire is ter raadpleging bijgevoegd.
Op 11 september 2019 heeft Lijst IJpelaar op grond van artikel
47 van het reglement van Orde vragen gesteld over het viaduct
over de Hoogeindse Rondweg.
Voorgesteld wordt om de gestelde vragen te beantwoorden
middels bijgevoegde brief.
Voor een (agrarische) bedrijfsaanpassing aan de Nieuwevaart 68
is de bouw van een bedrijfsruimte noodzakelijk. Deze bouw
betreft een uitbreiding van bestaande bebouwing. Het vigerende
bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid voor uitbreiding van
bebouwing. De uitbreiding is beoordeeld als ruimtelijk
verantwoord en levert een verbetering voor de milieusituatie op.
Om die reden wordt voorgesteld om medewerking te verlenen
aan de wens om de bestaande bebouwing uit te breiden.

de vragen van Lijst IJpelaar inzake het viaduct over de
Hoogeindse Rondweg te beantwoorden middels
bijgevoegde brief.

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwevaart 68 ter
inzage te leggen;
2. In te stemmen met het door initiatiefnemer voorgestelde
participatietraject;
3. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst af te
sluiten waarin het verplichte kostenverhaal en het verhaal
van eventueel te vergoede planschade zijn opgenomen.
4. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief van de
terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en
het toe te passen participatietraject in kennis te stellen.

