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Onderwerp
Concept
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B50.RNO

Benoeming leden en
vervangend lid
Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-10-2019
Samenvatting / toelichting
Casade verwoordt in haar concept Ondernemingsplan 2020 2024 "Duurzaam en dichtbij" de koers die zij de komende jaren
wil varen. Aan de gemeente is gevraagd om op dit concept te
reageren.
De gemeente Waalwijk heeft een Ruimtelijke Kwaliteitscommissie
(RKc) ingesteld, een door de gemeenteraad benoemde en
onafhankelijke commissie, die burgemeester en wethouders
adviseert over omgevingsvergunningsaanvragen. De vier zittende
RKc-leden hebben hun tweede termijn overschreden. Dat
betekent dat de huidige leden van de Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie moeten worden vervangen. Het is wenselijk
de voltallige RKc (met 4 nieuwe leden, incl. 1 reserve lid) te
behouden om aan de bepalingen van de Bouwverordening te
kunnen voldoen en een zorgvuldige advisering te kunnen
waarborgen.

Besluit
In te stemmen met de reactie op het concept
ondernemingsplan zoals verwoord in bijgevoegd brief aan
Casade.
Voor een eerste termijn van drie jaar (vanaf 1 januari 2020
t/m 31 december 2022) de volgende leden voor de
Ruimtelijke Kwaliteitscommissie te benoemen:
• De heer ir. A. Kolen – architect- stemgerechtigd lid en
tevens voorzitter;
• De heer ir. M. Terzibasiyan – architect met expertise
cultuurhistorie- stemgerechtigd lid;
• De heer ir. P.C. van Traa – architect met expertise
restauratie en cultuurhistorie- stemgerechtigd lid.

en op oproep beschikbaar (reserve lid):
In augustus jl. zijn we gaan werven. Deze sollicitatieprocedure is
met succes afgerond en heeft vier ervaren kandidaten
• De heer ir. D.P. Ellens –architect met expertise
opgeleverd. Deze kandidaten beschikten over ruime (meerjarige) restauratie en cultuurhistorie- stemgerechtigd lid.
ervaring op het taakveld van welstand. Het voorstel is om de vier
volgende leden voor de RKc door de raad te laten te benoemen:
1. De heer ir. A. Kolen – architect- stemgerechtigd lid en tevens
voorzitter,
2. De heer ir. M. Terzibasiyan – architect met expertise
cultuurhistorie- stemgerechtigd lid,
3. De heer ir. P.C. van Traa – architect met expertise restauratie
en cultuurhistorie- stemgerechtigd lid,
en op oproep beschikbaar (reserve lid):
4. De heer ir. D.P. Ellens –architect met expertise restauratie en
cultuurhistorie- stemgerechtigd lid;
De leden van de RKc zullen na de bekrachtiging van de
benoeming worden aangesteld voor een eerste termijn van 3 jaar
(vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022).
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COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-10-2019
Samenvatting / toelichting
Met het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ziet de provincie er op toe
dat de lokale overheden hun maat- schappelijke taken goed
uitvoeren. Daardoor dragen we bij aan een bestendig en veilig
Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de
inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen
verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.
In 2019 is 'vergunningverlening' voor het eerst meegenomen in
de IBT-beoordelingsronde. Het hoofddoel is een veilige en
gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en
doelmatige wijze behouden en ontwikkelen.
Op basis van de behaalde scores en conform de vastgestelde
beoordelingscriteria en normen, kunnen wij u melden dat het
eindoordeel van het IBT m.b.t. de gemeente Waalwijk een
'voldoet' heeft behaald (drie beoordelingsgradaties mogelijk:
'voldoet', 'voldoet gedeeltelijk' of 'voldoet niet') met een score
van 83,33%.
Daar het IBT 'vergunningverlening' voor het eerst heeft mee
genomen zijn wij zondermeer te tevreden met onze goede score.
Onze ambitie is om dat in 2020 en de daaropvolgernde jaren
verder uit te bouwen naar 100%.
Wij vragen u in te stemmen met bijgeleverde concept
Raadsinformatiebrief.
Eind 2018 is de verordening Starterslening gewijzigd. Aan de
gemeenteraad is toen toegezegd dat zij in de loop van 2019
geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken met
betrekking tot het budget. In de bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt deze stand van zaken aangegeven.

Besluit
In te stemmen met de raadsinformatiebrief IBT
Omgevingsrecht 2019.

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde
raadsinformatiebrief, waarin de stand van zaken ten
aanzien van het budget voor Startersleningen is
aangegeven.

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief inzake de
afvalstoffenheffing en de bestuurdersbrief inzake het
grondstoffenbeleidsplan fase 2 heeft de ChristenUnie vragen
gesteld. Bijgevoegd de beantwoording van deze vragen.

de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen, met
dien verstande dat wethouder Odabasi en wethouder Van
den Hoven nog enkele tekstuele wijzigingen doorvoeren.

We stellen het college voor, de gemeenteraad de volgende
verordeningen vast te laten stellen:
1. Verordening Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2020;
2. Legesverordening 2020 met de daarbij behorende
tarieventabel.

Het college besluit, de gemeenteraad de bovengenoemde
belastingverordeningen voor te stellen volgens het
bijgevoegde raadsvoorstel.
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Beantwoording
schriftelijke vragen
SGP-fractie m.b.t.
huisvesting
Notenkrakers
Raadsinformatiebrief
inzake SFR F261
Waalwijk-Tilburg

B57.RNO

B58.RNO

Meedenken met
Waalwijk over
treasury 2019

COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-10-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
Op 25-9 zijn er schriftelijke vragen van de SGP binnen gekomen. in te stemmen met deze beantwoording, met dien
In bijgaande brief worden deze beantwoord. Voorgesteld wordt in verstande dat antwoord 2 i.o.m. portefeuillehouder moet
te stemmen met deze beantwoording.
worden aangepast.
In de vergadering van 6 juni 2019 heeft de raad een Motie
vreemd aan de orde aangenomen betreffende het tracé van de
Snelfietsroute F261 Waalwijk-Tilburg. Deze motie heeft
betrekking op het tracé van de F261, het inrichten van een
rustpunt ter hoogte van het Halvezolenfietspad en de
bewegwijzering van Bedrijventerrein Haven. Bovenstaande is
voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de betrokken
partners in de Stuurgroep F261. In de bijlage die aan de
raadsinformatiebrief is toegevoegd, treft u per onderdeel de
resultaten van de beraadslagingen aan, voorafgegaan door een
beknopte toelichting.
Samengevat komen deze op het volgende neer: de F261 wordt
aangesloten op de A59 en loopt niet verder dan het
Halvezolenfietspad, de bewegwijzering vanaf de F59 naar het
Bedrijventerrein Haven wordt op orde gebracht en een aantal
kruispunten aangepast; het doortrekken van de F261 ten oosten
van de RWB-velden wordt vervangen door het op orde brengen
van de fietspaden op Sportpark De Gaard en het rustpunt bij de
fietstunnel Meidoornweg-Cartografenweg wordt geoptimaliseerd.
N.a.v. vragen in het treasurycomité is een onafhankelijke derde
gevraagd met Waalwijk mee te kijken hoe invulling wordt
gegeven aan het financieringsvraagstuk, ook ter voorkoming van
bedrijfsblindheid. De opbouw van de bestaande
leningenportefeuille en de strategie voor de opbouw in de
toekomst vormde de kernvraag. BNG te Den Haag is bereid
gevonden met Waalwijk mee te kijken en nader te adviseren.
In de ogen van de BNG vaart Waalwijk een degelijke koers.
Suggesties worden gedaan om de fricties die mogelijk optreden
in de financieringsbehoefte als gevolg van de grondexploitatie
met kort geldtransacties weg te werken. Eventueel moet,
wanneer sprake is van een langduriger traject van overschrijding
van de kasgeldlimiet, nadere afstemming met de provinciale

1. in te stemmen met de opzet en de inhoud van
bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief en 2. deze door
tussenkomst van de griffie in handen te stellen van de
gemeenteraad.

A. Kennis te nemen van:
1. de brief van de BNG van 7 maart jl.
2. de interne memo
B. De brief en de interne memo te delen met het
auditcomité
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B59.RNO

Doorsteek
Taxandriaweg Grotestraat West

COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-10-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
toezichthouder plaatsvinden.
Voor een nadere uitwerking van de verschillende
aandachtspunten die bij de onderzoekaspecten om de hoek
kwamen kijken wordt verwezen naar achterliggende brief van de
BNG van 7 maart jl. en de achterliggende interne memo waarin
is uitgewerkt hoe Waalwijk invulling geeft aan die
aandachtspunten.
De gemeente Waalwijk koopt in het kader van het project de
de raad voor te stellen de doorsteek Taxandriawegrealisatie van het Nieuwe SchoenenMuseum, het perceel
Grotestraat als openbare weg te bestemmen.
Grotestraat 239 aan. Op dit perceel wil de gemeente een
voet/fietspad realiseren van de Winterdijk en Taxandriaweg naar
de Grotestraat. Daartoe dient het perceel (later het
voet/fietspad) te
worden bestemd tot openbare weg. Dit is een bevoegdheid van
de raad. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente
Waalwijk, sectie G, nummer 1066, 835 en 1067, behoudens de
daarop aanwezige opstallen. De op de percelen aanwezige
opstallen, te weten de woning op Grotestraat 239 en
het gebouw van de scouting op Winterdijk 30a, blijven
vooralsnog staan. Langs het pad komt een groenstrook of
plantsoen. De aanleg van een voet/fietspad op die locatie
vergroot de bereikbaarheid en ontsluiting van het Nieuwe
SchoenenMuseum dat wordt gerealiseerd op het terrein direct
naast het beoogde voet/fietspad. Het pad verbindt het centrum
van de stad met de parkeerplaats aan de Taxandriaweg.

