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Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 7e administratieve begrotingswijziging 2019 aan.
De mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
De commissie naamgeving heeft een verzoek ontvangen voor
straatnaamgeving voor de randweg welke langs het
industrieterrein in Waalwijk wordt aangelegd. Vanaf de Pompweg
tot aan de Gansoyensesteeg komt een nieuwe verbindingsweg.
Daarnaast wordt een gedeelte van de Zomerdijk t.z.t. afgesloten
en komt er een nieuwe ontsluiting.
Aan de Zomerdijk zijn 2 panden gevestigd die te maken krijgen
met een wijziging van het adres. Het beteft Zomerdijk 3 en 4
beide percelen zijn eigendom van Waterschap Brabantse Delta.
De gemeente
heeft recht van opstal. Het waterschap heeft geen bezwaar tegen
wijziging straatnaam/nummering. In de toelichting de uitgebreide
informatie, in de bijlage overzicht van de situatie.
Op 30 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Waalwijk is
bevrijd. Rondom deze bevrijding worden diverse activiteiten
gehouden zoals de 'gathering', 'Waspik 75 jaar Bevrijding' en
overhandiging van gevonden documenten aan de familie
Guthmann. Deze familie is op dit moment woonachtig in Israel.
Nu ligt er een aanvraag van de Willem van Oranje Scholengroep
voor het maken van een magazine, waarin onder andere de
verhalen komen te staan van leerlingen uit de Internationale
Schakelklas.
Daarnaast verzoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan
Waalwijk om deel te nemen aan een nationaal lichtmonument om
de Holocaust te herdenken.
Het huidige systeem waarbij gemeenten met een eigen WKPBapplicatie hun beperkingen beheren wordt per 2020 vervangen
door een centrale webapplicatie waarmee alle bronhouders het
beheer kunnen
voeren over de BRK PB (=Basis Registratie Kadaster –
Publiekrechtelijke Beperkingen). We willen in de nieuwe centrale
webapplicatie een juiste beginstand hebben, zodat er geen
onjuiste, vervallen of incomplete registraties in staan.
We hebben de inhoud van de huidige registraties getoetst. Hierbij
werd onder andere gekeken naar de relevantie van de

Besluit
de 7e administratieve begrotingswijziging vast te stellen.

de volgende straatnamen in Waalwijk vast te stellen zoals
aangegeven op de kaarten in de bijlages:
1. Toekenning; Pompweg
2. Toekenning; Sluisweg
3. Intrekken; deel Zomerdijk
4. Toekenning; Zomerdijk
5. Toekenning; Gansoyensesteeg

In te stemmen met;
- een subsidie van €7.000,00 als bijdrage aan het
magazine van Willem van Oranje Scholengroep;
- een subsidie van €2.000,00 voor de deelname aan het
lichtmonument in het kader van de herdenking
van de Holocaust.

Het gevestigde voorkeursrecht op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten op de percelen WWK00 K
977 en 962 in te trekken op basis van artikel 8 lid 1 WVG.
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ingeschreven publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot
de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg): zijn deze voorkeursrechten nog van
toepassing? Uit dit onderzoek is gebleken dat meerdere
voorkeursrechten inmiddels van rechtswege zijn vervallen. Deze
registraties zullen niet meer
worden opgenomen in de nieuwe centrale webapplicatie. Ook zijn
er voorkeursrechten die nog niet van rechtswege zijn vervallen,
maar waar de registratie ons inziens geen toegevoegde waarde
meer heeft.
Het betreft percelen die inmiddels zijn aangekocht door de
gemeente. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk dat de Wet
voorkeursrecht gemeenten op de percelen blijft rusten. In deze
gevallen dient voor intrekking een collegebesluit genomen te
worden.
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met
de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken
partners een nationaal sportakkoord gesloten met als hoofddoel
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en
bewegen. Om dit te realiseren is het van belang dat op lokaal
niveau sportakkoorden worden gesloten. In een lokaal
sportakkoord maken partijen (verenigingen, (commerciële)
sportaanbieders en professionals) afspraken hoe zij met elkaar
de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun
gemeenten willen bereiken. De ambities in het Nationaal
Sportakkoord zijn: 1. Inclusief sporten & bewegen; 2. Vitale
sportinfrastructuur; 3. Vitale sport- en beweegaanbieders; 4.
Positieve sportcultuur; 5. Vaardig in bewegen en 6. Topsport die
inspireert. De maatregelen in dit sportakkoord laten ruimte voor
lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord
recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de
lokale context. We onderschrijven dit belang en willen samen
met onze partners komen tot een lokaal sportakkoord. Een
traject dat we parallel laten lopen aan de ontwikkeling van een
nieuwe sportvisie. Met de start in oktober 2019 is het ons
streven om dit traject in maart 2020 af te ronden en aan uw
college voor leggen (raadsbehandeling sportvisie juni 2020).
Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord wordt door
het ministerie budget van € 15.000,00 per gemeente beschikbaar

Besluit

deel te nemen aan de tweede tranche van de regeling
Lokale Sportakkoorden en bijgaande intentieverklaring
namens het college van B&W door portefeuillehouder Sport
te ondertekenen. Na ondertekening door genoemde derde
partijen wordt de intentieverklaring bij de VSG voor 8
november ingediend. In de decembercirculaire van dit jaar
wordt de deelname aan de regeling Sportformateur
bevestigd, en vervolgens via het gemeentefonds het
bedrag van € 15.000,00 als decentralisatie-uitkering
uitgekeerd.
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gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde sportformateur.
De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te
krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en
de afspraken daarbinnen de faciliteren. Onze wens om een
sportformateur in te zetten dient door ons kenbaar gemaakt te
worden bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) door het
aanleveren van een intentieverklaring uiterlijk 8 november 2019.
De intentieverklaring moet minimaal ondertekend worden
namens het college van B&W zodat er borging is op politiekbestuurlijk niveau. Daarnaast moet de verklaring ondertekend
worden door drie verschillende partners/sportaanbieders, zodat
duidelijk is dat de lokale sport de handen ineen slaat en
gezamenlijk optrekt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een
lokaal sportakkoord. ContourdeTwern, Atletiekvereniging ACW
'66 en sportschool RYU Martial Arts & Fitness hebben hun
handtekening toegezegd.
De aandacht voor groen en bomen wordt steeds groter. De
waarden die bomen hebben voor onze leefomgeving moeten we
beter benutten om actuele onderwerpen als hittestress,
wateroverlast en verdroging te voorkomen. Daartegenover staat
dat de functies en de ruimteclaims op de openbare ruimte alleen
maar toenemen.
Het huidige beleid voor bomen is te minimaal om goede
afwegingen te kunnen maken voor het op lange termijn
behouden van een duurzaam en waardevol boombestand.
Tegelijkertijd is dit boombeleid een verdere uitwerking van de
groenbeleidsvisie, waardoor in het bomenbeleid concrete
afspraken en werkwijzen zijn opgenomen om de ambities van
meer groen en biodiversiteit te realiseren.
Het bomenbeleid heeft verschillende doelen, zoals: meebewegen
met de behoefte om elke plek in de openbare ruimte optimaal in
te richten, een toekomstbestendig bomenbestand en aansluiten
en benadrukken van het kenmerkende en authentieke karakter in
Waalwijk. Het bomenbeleid bestaat uit een boomstructuurdeel en
een deel met beleidskaders.
beantwoording vragen SGP naar aanleiding van de
Raadsinformatiebrief over de voortgang van de insteekhaven
Waalwijk

Besluit

1. Het voorliggende Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk
leven!’ vast te stellen.
2. Financiële consequenties mee te nemen bij de
kaderstelling in 2020.

in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
vragen van de SGP en deze te verzenden.

