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Het Algemeen Bestuur heef ingestemd met het wijzingen van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) zodat de Regio Hart van
Brabant kredietfaciliteiten bij de bank kan krijgen. Dit is nodig
om eventuele financiële tekorten voor de jeugdhulp op te
vangen. Voorfinanciering door de gemeente
Tilburg is daardoor niet langer nodig. Voor een wijziging van de
GR is toestemming van alle gemeenteraden nodig.
Op 27 augustus heeft het college ingestemd met deze wijziging
(voorgenomen besluit) en deze voor behandeling naar de
gemeenteraad verstuurd. De gemeenteraad heeft ingestemd met
de wijziging. Formeel is nu een definitief besluit van het college
nodig.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV)
van de VNG hebben we als gemeente ingestemd met de nieuwe
Raamovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Uitgangspunten
van deze nieuwe afspraken zijn gericht op het verhogen van de
recycledoelstelling, verduurzamen van
verpakkingen en het sluiten van de keten door afspraken op de
lange termijn te maken. Zo kan er (financieel) meer zekerheid
worden gegeven aan de sorteerder, maar ook aan gemeenten.
Een belangrijke wijziging is dan ook de vergoeding die we voor
het PMD-afval krijgen. Op dit moment
ontvangen we alleen een vergoeding voor het recyclebare PMD,
hetgeen in feite slechts een deel is van de ingezamelde
hoeveelheid PMD. In de nieuwe situatie ontvangen we een
vergoeding van € 261,- p/ton (2020) bruto ingezameld gewicht
PMD. Hierbij wordt rekening gehouden met een toegestaan
aandeel kunststof niet-verpakkingen en stoorstoffen van resp.
4% en 15%. Elke gemeente moet tevens de keuze maken of zij
enkel zorg willen dragen voor de inzameling van PMD-afval, of
ook voor de sortering en
vermarking van het PMD-afval, of dat ze hierover afspraken
maken met een gemeentelijk samenwerkingsverband. Wij dragen
deze sortering en vermarkting (net als nu) over aan Midwaste.
De provincie Noord-Brabant faciliteert een nieuwe collectieve
aanbesteding voor publieke laadpalen in de openbare ruimte. Met
behulp van deze aanbesteding geven we de komende jaren mede
invulling aan de doelstellingen en verplichtingen die zijn
opgenomen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Besluit
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling nu er toestemming is van de
gemeenteraad.

1. Vanaf 1 januari 2020 als gemeente Waalwijk te kiezen
voor de optie waarin de gemeente Waalwijk de inzameling
verzorgt van het PMD-afval en de uitvoering van de postcollection en vermarkting overdraagt aan de Coöperatieve
Vereniging Midwaste U.A. (Midwaste), waarvan gemeente
Waalwijk lid is, die afspraken maakt met het Afvalfonds
Verpakkingen.
2. Deze keuze door te geven aan Nedvang door bijgevoegd
retourformulier te ondertekenen.
3. Deze keuze vast te leggen in het lopende contract met
Midwaste door bijgevoegd Addendum te ondertekenen.
4. Het geprognosticeerde voordeel van € 240.000 mee te
nemen in het voorjaarsbericht 2020.

1. deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor
publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie
Noord-Brabant;
2. mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de
Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde
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Besluit
Om in dit traject te kunnen participeren moet de Provincie
besluiten in het kader van de aanbesteding genoemd onder
Noord-Brabant hiertoe gemandateerd worden.
1;
3. de burgemeester te verzoeken volmacht en machtiging
te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie
Noord-Brabant om de gemeente Waalwijk te
vertegenwoordigen bij de aanbesteding genoemd onder 1
en het ondertekenen en beheren van de uit de
aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.
Beantwoording van de ingekomen brief aan de raad met
Bijgaande brief te accorderen en te verzenden aan de raad.
betrekking tot het bomenbeleid, klimaatsverandering en
herplantplicht.
De SGP fractie stelde op 4 november schriftelijke vragen inzake
de schriftelijke vragen te beantwoorden met bijgevoegde
de eerstelijns basiszorg. Voorstel om die te beantwoorden
brief.
conform bijgevoegde brief.
Lijst IJpelaar heeft naar aanleiding van de beantwoording van
eerdere vragen over verontreinigde grond aan de Winterdijk in
Sprang-Capelle aanvullende vragen gesteld. In de bijgesloten
brief worden de gestelde vragen beantwoord.

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47
RvO vragen van Lijst IJpelaar en de beantwoording te
versturen.

De voorliggende Kadernota Grootschalige opwek duurzame
energie komt voort uit de Visie Duurzaam Waalwijk 2030. In de
visie wordt verwoord dat de verandering van het klimaat en de
gevolgen daarvan urgente maatschappelijke problemen zijn die
vragen om ambities en daadkrachtig ingrijpen. Waalwijk
ambieert in 2043 klimaatneutraal te zijn. In 2030 willen we
halverwege op koers zijn.
In de Kadernota Grootschalige opwek duurzame energie wordt
ingegaan op het duurzaam opwekken van elektriciteit. In 2030
moet tenminste 174.167 MWh aan duurzame elektriciteit worden
opgewekt. Gezien
de omvang van deze opgave wordt er in de Kadernota voor
gekozen om tot 2030 gebruik te maken van bewezen bestaande
technieken voor de invulling van het opwekken van duurzame
elektrische energie.
Concreet betekent dit duurzame opwek door wind- of zonneenergie.
De Kadernota grootschalige opwek duurzame energie geeft, op
strategisch niveau, ruimtelijke kaders en randvoorwaarden mee

1. kennis te nemen van voorliggende Kadernota
Grootschalige opwek duurzame energie
2. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel om de
Kadernota Grootschalige opwek duurzame energie vrij te
geven voor inspraak
3. het raadsvoorstel te agenderen voor de
raadsvergadering van 23 januari 2020.
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waarbinnen realisatie van grootschalige opwek in deze gebieden
kan plaatsvinden.
Deze ruimtelijke kaders en randvoorwaarden worden in een later
stadium naar aanleiding van concrete initiatieven voor
grootschalige opwek duurzame energie verder uitgewerkt.
Daarnaast vormen de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden de
input in het kader van regionale en provinciale plan- en
visievorming.
Bijgaand raadsvoorstel omvat de Visie Duurzaam Waalwijk 2030.
De gemeente Waalwijk wil zich duurzaam ontwikkelen en
overgaan naar een energieneutraal, CO2-arm en
klimaatbestendig Waalwijk in 2043 en wil in 2030 halverwege op
koers zijn. Deze notitie werkt in hoofdlijnen de visie op
Duurzaam Waalwijk 2020-2030 uit. De doelen voor 2043 blijven
onverminderd van kracht.
De concept-visie Duurzaam Waalwijk 2030 is op 12 september
2019 door de raad vrijgegeven voor inspraak en communicatie
met als doel om de visie in januari 2020 in de raad vast te
stellen. Naar aanleiding van de bespreking van de visie in de
raad zijn is aantal toezeggingen aan de raad gedaan door de
portefeuillehouder en is per mail een brief van de ZLTO
ontvangen. Er is na vrijgave door de raad door circa 50 inwoners,
ondernemers en organisaties op verschillende manieren
gereageerd. In de bijgevoegde reactienota zijn alle reacties
behandeld en wordt er aangegeven in hoeverre deze aanleiding
geven tot wijzigingen van de concept-visie, het
uitvoeringsprogramma of de kadernota grootschalige opwek. In
de visie zijn inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de
concept-visie geel gemarkeerd.

Besluit

Kennis te nemen van de reactienota.
• In te stemmen met de op onderdelen aangevulde visie
Duurzaam Waalwijk 2030 en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma 2020 - 2023
• De raad te verzoeken kennis te nemen van reactienota,
en de visie Duurzaam Waalwijk 2030 en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma 2020 – 2023 vast te stellen.

