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Samenvatting / toelichting
De Besoyensestraat is in het IUP 2017-2020 vastgesteld als
vervangingswerk waarbij de riolering aangepast wordt naar een
gescheiden stelsel inclusief het opnieuw inrichten van de gehele
straat.
Het voorlopig definitief ontwerp is gepresenteerd aan de
belanghebbenden en heeft twee maal ter inzage gelegen volgens
de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn enkele
inspraakreacties binnengekomen. De inspraakreacties worden
behandeld in de consultatienota (bijlage 1). Wijzigingen die
voortkomen uit de inspraakreacties zijn verwerkt in het definitief
ontwerp (bijlage 2).
Door voor de grondexploitatie te kiezen voor het sluiten van een
vaststellingsovereenkomst met de fiscus wordt, hoewel dit niet
de meest voordelige weg is, gekozen voor financiële zekerheid.
Voor de fiscale openingsbalans en de fiscale jaarwinstbepaling
kan dan gewerkt worden met goedgekeurde parameters.

Ieder jaar stelt uw college Nadere Regels op voor de
subsidieverstrekking voor het komende jaar. In 2020 zal er voor
ongeveer € 9 miljoen subsidie verstrekt worden aan organisaties
ten behoeve van activiteiten. Hiermee worden onder andere
evenementen georganiseerd, scoutingverenigingen ondersteund,
theatervoorstelling mogelijk gemaakt, de bibliotheek in stand
gehouden, het vrijwilligerswerk ondersteund, de voor-en
vroegschoolse educatie gefaciliteerd, het jeugd- en jongerenwerk
ondersteund, etc.
Convenant Groene
Het Convenant Groene handhaving Noord-Brabant maakt het
Handhaving
mogelijk om effectiever en efficiënter met elkaar samen te
(tijdelijke verlenging) werken. Het convenant regelt dat boa’s (Domein II - milieu,
welzijn en infrastructuur) op elkaars grondgebied en over
gemeentegrenzen heen kunnen optreden. In 2017 is onze
gemeente aangesloten bij dit provinciale samenwerkingsverband.
In de zomer van 2019 is het convenant geëvalueerd. Daaruit is
gebleken dat de samenwerkende partijen het doel en de
noodzaak van de afspraken in het convenant nog steeds
onderschrijven, maar een gewijzigde opzet van het convenant
wensen te onderzoeken. Om de huidige werkwijze en afspraken
in stand te houden wordt vanuit de provincie verzocht om in te

Besluit
De Besoyensestraat is in het IUP 2017-2020 vastgesteld als
vervangingswerk waarbij de riolering aangepast wordt naar
een gescheiden stelsel inclusief het opnieuw inrichten van
de gehele straat.
Het voorlopig definitief ontwerp is gepresenteerd aan de
belanghebbenden en heeft twee maal ter inzage gelegen
volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn
enkele inspraakreacties binnengekomen. De
inspraakreacties worden behandeld in de consultatienota
(bijlage 1). Wijzigingen die voortkomen uit de
inspraakreacties zijn verwerkt in het definitief ontwerp
(bijlage 2).
Voor de grondexploitaties van de gemeente Waalwijk een
vaststellingsovereenkomst te sluiten, waarmede met de
toepassing van de goedgekeurde toe te passen
parameters, fiscale duidelijkheid wordt verkregen.
de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2020
vast te stellen , en tegelijkertijd de subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling 2019 in te trekken.
college ziet benchmark tegemoet m.b.t. subsidiebedragen.

kennis te nemen van het voornemen van de burgemeester
om de tijdelijke verlenging van het Convenant Groene
handhaving Noord-Brabant te ondertekenen.
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Besluit
stemmen met een tijdelijke verlenging van de huidige afspraken
voor maximaal 1 jaar of totdat de nieuwe opzet van het
convenant gereed is voor ondertekening.
Voor de gemeente Waalwijk heeft het convenant vooralsnog
minimale impact gehad. Het geeft echter wel extra
samenwerkingsmogelijkheden langs de grenzen van onze
gemeente wanneer dit nodig blijkt te zijn. Verder zitten er geen
negatieve gevolgen aan de (tijdelijke) verlenging van het
convenant. Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de
tijdelijke verlenging.

Nr.

Onderwerp

B50.RNO

Bijdrage
Op 10 oktober 2019 heeft de raad een motie vreemd aan de orde
wederopbouw Ambon aangenomen over een bijdrage voor wederopbouw Ambon.
Hiervoor is een bedrag van € 47.920 gereserveerd (€ 1 per
inwoner). Naar aanleiding van deze motie is samen met
vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap onderzocht op
welke wijze vanuit Waalwijk een bijdrage kan worden geleverd
aan lokale projecten in het kader van hulp en wederopbouw.
De vertegenwoordigers vanuit de Molukse gemeenschap hebben
aangegeven het liefst te werken met stichting TitanE. Een
bekende stichting die de noodhulp in Ambon coördineert en
samenwerkt met partijen als PMI, het Rode Kruis in Ambon,
Humanum, een lokale NGO en KEM een lokale sociaal
onderneming. De Molukse gemeenschap heeft in het verleden
eerder samengewerkt met TitanE.
De Molukse gemeenschap heeft contact opgenomen met TitanE
en zij hebben samen een voorstel voorbereid voor de besteding
van middelen. Dit voorstel is als bijlage ingesloten.

B51.RNO

Art. 47 vragen Lijst
IJpelaar inzake meer
invalidenparkeerplaatsen in het
centrum

Beantwoording Art. 47 vragen RvO inzake meer
invalidenparkeerplaatsen in het centrum

1. de middelen in drie tranches beschikbaar te stellen;
2. € 21.564 (45%) zo spoedig mogelijk over te maken naar
TitanE voor noodhulp voor 100 waterfilters voor schoon
drinkwater, 6 zonnepanelen voor veiligheid in de heuvels
waar mensen bivakkeren, 6 Mandi- Cucu-Kakus (douchen,
wassen en toiletvoorziening) en 20 afvalbakken voor
hygiëne, 3 programma's voor traumahealing bij kinderen,
medicijnen, 6 speciale drogers om boeren te helpen hun
oogst te redden en specerijen te drogen en 4 kiosken om
eerste levensbehoeften te kunnen verkopen aan
dorpsbewoners;
3. € 21.564 (45%) in januari op basis van een nieuwe
inventarisatie en verantwoording van de eerste tranche.
Zowel op de Molukken als in Nederland wordt een
verantwoording gemaakt;
4. € 4.792 (10%) in maart op basis van een laatste
inventarisatie voor de afronding van het
wederopbouwprogramma;
5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen naar de
raad.
in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief over art. 47
vragen RvO inzake meer invalidenparkeerplaatsen in het
centrum.

