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De persleiding vormt een cruciale verbinding tussen het
rioolstelsel van de gemeente Waalwijk en de zuivering van
waterschap Brabantse Delta. De ongestoorde ligging dient te
worden geborgd. Met de aanleg van de Randweg Haven 8
ontstaan 3 kruisingen over die persleiding. In de overeenkomst is
vastgelegd wie welke verantwoordelijkheden heeft en dat de
persleiding ter plaatse van de kruisingen middels ondergrondse
ontlastingsconstructies wordt beschermd.
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke
gezondheidzorg (Wvggz) in. De Wvggz vervangt samen met de
Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnamen
psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
Bij deze wet spelen meerdere actoren een belangrijke rol: de
cliënt zelf, de Officier van Justitie (OM), de Geneesheer Directeur
(GGZ-instelling), de burgemeester, het College van
burgemeester en Wethouders (gemeente) en de politie.
Dit voorstel richt zich op de onderdelen waar de gemeente
verantwoordelijk voor is: • Crisismaatregel (de burgemeester); •
Meldpunt / Verkennend onderzoek (college van burgemeester en
wethouders); • Regio-overleg (college van burgemeester en
wethouders); • Meldingen vroegtijdige beëindiging
crisismaatregel of zorgmachtiging.
Een nadere uitwerking op deze onderdelen staan in dit voorstel,
tevens is er een financiële schatting opgenomen. De uitwerking
van de onderdelen gaan ook in het laatste kwartaal van 2019
nog door.

Besluit
de overeenkomst ten behoeve van de ongestoorde ligging
van de persleiding van het waterschap Brabantse Delta te
ondertekenen door de burgemeester.

De nieuwe taak voor de burgemeester binnen het proces
voor Crisismaatregel om de cliënt te horen te beleggen bij
het reeds bestaande aov-piket (de burgemeester kan altijd
besluiten om zelf te horen). Het Crisis Interventie Team
Hart van Brabant (CIT) wordt binnen dit proces
geraadpleegd ten behoeve van de informatieverrijking van
dossiers. De burgemeester blijft - zoals nu ook in de Wet
Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen) het geval is - degene die besluit tot het
opleggen van de Crisismaatregel en de duur daarvan;
Het proces voor Zorgmachtiging te beleggen onder het dak
van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH), met specifiek:
het CIT voor de nieuwe meldfunctie van de gemeente ten
behoeve van zowel inwoners als professionals in het kader
van de Wvggz regionaal;
een nader te formeren "team verkennend onderzoek" voor
het verkennend onderzoek. Dit team zal geformeerd
worden vanuit een poule van medewerkers van team
Bemoeizorg en het CIT, met ondersteuning van het
Kennisknooppunt (KKP) ten behoeve van de
informatieverrijking en triage;
De meldingen vroegtijdige beëindiging crisismaatregel of
zorgmachting onderbrengen bij het KKP (Kennisknooppunt)
van het zorg- en veiligheidshuis;
Onder voorbehoud van het raadsbesluit op 7 november en
in lijn met bovenstaand inrichtingsvoorstel (jaarlijks)
€ 46.870 beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de
districtelijke implementatie ten behoeve van de uitvoering
van de Wvggz;
Het wettelijk verplichte regio-overleg als volgt in te richten:
Zet het huidige Wvggz regio-overleg (in oprichting) voor
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Besluit
het gehele district Zeeland-West-Brabant in 2020 voort om
de implementatie van de Wvggz te monitoren. Besluit aan
het eind van 2020 of het overleg in dezelfde omvang plaats
blijft vinden of dat we teruggaan naar de schaal van de
veiligheidsregio;
Laat de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd zijn in het
Wvggz regio-overleg (in oprichting);
Laat elk(e) politiedistrict / centrumregio door één
gemeente vertegenwoordigd zijn in het Wvggz regiooverleg (in oprichting). De periode tot 2020 kan dan
gebruikt worden om duidelijke afspraken te maken over de
informatie-uitwisseling tussen district en
vertegenwoordiger. Momenteel neemt de gemeente Tilburg
hier zitting in;
mandateer de besluiten (onder 4) aan de burgemeester;
In 2020 de implementatie van de Wvggz te evalueren na 3
maanden én na 6 maanden tenminste op:
het aantal meldingen;
de werking van het proces;
of de technische ondersteuning toereikend is;
of de financiën toereikend zijn.
De provincie heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
instemmen met concept-reactie en deze aan Gedeputeerde
voor het project Mestbewerkingslocaties vrijgegeven voor
Staten sturen.
inspraak. In de NRD wordt een voorstel gedaan voor de
reikwijdte en het detailniveau van de uit te voeren onderzoeken
in het milieueffectrapport (MER). De reikwijdte en het
detailniveau zijn basis voor de resultaten van de MER. Gelet
daarop en gelet op de gevolgen van een
mestbewerkingsinstallatie voor de toekomstige ontwikkelingen
binnen Waalwijk achten wij een aanpassing van de NRD
wenselijk.
Lijst IJpelaar heeft naar aanleiding van een krantenartikel van
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47
Omroep Brabant conform artikel 47 RvO vragen gesteld over
RvO vragen van Lijst IJpelaar en de beantwoording te
verontreinigde grond aan de Winterdijk in Sprang-Capelle. In de
versturen.
bijgesloten brief worden de gestelde vragen beantwoord.
De medewerkers van de OMWB gaan vanaf 1 januari 2020 als
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en voor te
gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
stellen aan de raad om toestemming te geven aan de
(Wnra) vallen onder het ‘normale’ arbeidsrecht. Het VNG-bestuur OMWB voor deelname aan de werkgeversvereniging,
heeft besloten (in plaats van te werken met een
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (GGR).
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aansluitovereenkomst) een werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. Het
bestuur van de OMWB wenst hierbij aan te sluiten.
Conform de artikel 55a van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken
met betrekking tot het lidmaatschap van de nieuwe
werkgeversvereniging.
Van de Raad van Toezicht van Stichting Bravoo is, in verband
met het aftreden van twee leden, een voorstel ontvangen tot
benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht is op grond
van de stichtingsstatuten en op grond van artikel 48 van de
Wet op het primair onderwijs een bevoegdheid van de
gemeenteraden (i.c. de gemeenteraden van Dongen,
Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk.

Besluit
-

De raad in zijn vergadering van 14 november 2019 voor te
stellen om de heer W. Dankers uit Tilburg te benoemen tot
lid van de Raad van Toezicht van Stichting Bravoo.

