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In het kader van het project 'aanpassen waterhuishouding
Waalwijk' (AWW) zal het waterschap Brabantse Delta onder meer
een gemaal plaatsen in het Zuiderkanaal aan de westkant van
bedrijventerrein Haven 7. Omdat hierdoor de secundaire kering
tussen het gemaal en het Drongelens kanaal kan komen te
vervallen, is dit tevens van belang voor de insteekhaven en de
aanleg van de noordelijke randweg. Het bestemmingsplan laat
het gemaal niet toe en het waterschap is daarom voornemens
om een omgevingsvergunning aan te vragen waarmee met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo
van het bestemmingsplan wordt afgeweken (een zgn. PAB).
De aanleg van het gemaal is een m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteit op basis van onderdeel D3.2 van de bijlage van het
Besluit m.e.r. Dit betekent dat voorafgaand aan de aanvraag
omgevingsvergunning een besluit moet worden genomen of het
opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is. Hiervoor heeft het
waterschap een aanmeldnotitie aangeleverd die voor ons is
beoordeeld door de OMWB. De conclusie is dat er geen sprake is
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zodat er geen
aanleiding is voor het opstellen van een m.e.r.
Voor de aanleg van het gemaal zijn meerdere besluiten m.e.r. beoordelingsplichting, namelijk de omgevingsvergunning en het
projectplan Waterwet van het waterschap. Dit betekent dat de
bevoegde bestuursorganen de beslissing of een
milieueffectrapport moet worden opgesteld op basis van de Wet
milieubeheer gezamenlijk moeten nemen. Hierover heeft
afstemming plaatsgevonden met het waterschap, waardoor het
onderhavige besluit en het besluit van het dagelijks bestuur van
waterschap Brabantse Delta met nummer 75705 van 7 november
2019 geacht worden gezamenlijk te zijn genomen.
Dit jaar herdenkt Nederland 75 jaar bevrijding. In dat kader
worden allerlei activiteiten ontplooid, landelijk, regionaal en
lokaal. Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle staan in het
herdenkingsjaar stil bij de oorlogsslachtoffers uit de drie kernen.
Er is gekozen voor drie vormen van herdenken:
herdenkingstegels in Waalwijk, plaquettes in Sprang en Waspik
en een boek over de oorlogsslachtoffers.
Het boek is inmiddels in voorbereiding. De gemeente ondersteunt
en faciliteert de werkgroep hierin. Om het boek mogelijk te

Besluit
- dat gelet op de inhoudelijk beoordeling, zoals opgenomen
in de bijgevoegde MER-beoordeling, de bepalingen in de
Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, het
waterschap Brabantse Delta voor de aanvraag voor een
vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de plaatsing van een gronddam met
daarop een nieuwe gemaal in het Zuiderkanaal, geen MER
hoeft op te stellen;
- het besluit middels de bijgevoegde brief aan de aanvrager
kenbaar te maken;
- dit besluit op wettelijke voorgeschreven wijze bekend te
maken.

Akkoord te gaan met de afspraken ten aanzien van de
uitgave van het boek over de oorlogsslachtoffers. Het
betreft de garantstelling, de afname, de kosten en de
eventuele winstverdeling onder de heemkundekringen.
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maken is het belangrijk de afspraken voor de uitgave vast te
leggen en te communiceren met de werkgroep en uitgever.
Grondruil
Op het terrein van voormalig zorgcentrum Samarja zijn door
Mercatorlaan projectontwikkelaar Sustay 44 grondgebonden
Lointhoven
eengezinswoningen gerealiseerd. Conform afspraak draagt
Sustay eveneens zorg voor de inrichting van het openbaar
gebied. Vooruitlopend op het woonrijp maken is het openbaar
gebied al wel overgedragen aan de gemeente.
Geconstateerd is dat de grenzen van het openbaar gebied en
Casade, eigenaar van het naastgelegen pand Lointhoven I, niet
overeenkomen met de feitelijke inrichting. In praktijk kan dit
leiden tot discussie over beheer en onderhoud. Gemeente en
Casade hebben derhalve afgesproken om een grenscorrectie
plaats te laten vinden.
Plaatsing
Op verzoek van VVE appartementencomplex Prof. Piersonstraat
ondergrondse
22-28 plaatsen we een ondergrondse restafvalcontainer ter
restafvalcontainer
hoogte van huis nr. Laageinde 50. Op 12 november heeft u
Professor
positief over de beoogde locatie besloten. Naderhand bleken
Piersonstraattijdens de proefsleuf de kabels en leidingen anders te liggen dan
Laageinde
op de tekeningen aangegeven. Een gewijzigde locatie is daarom
vastgesteld. Gezien de beperkte wijziging is deze in overleg met
de juridische afdeling niet nogmaals ter inzage gelegd.
1e administratieve
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begrotingswijziging
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
2020
de 1e administratieve begrotingswijziging 2020 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Subsidie
De 4 ouderenbonden; KBO Waalwijk, KBO Waspik, PCOB
Ouderenbonden 2020 Waalwijk en PCOB Sprang Capelle hebben subsidie aangevraagd.
Volgens artikel 14 van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2020 kunnen de ouderenbonden € 950 per
organisatie aanvragen plus € 5 per lid. De aanvragen, aantal
leden en maximaal toe te kennen subsidie (volgens de
subsidieregeling 2020) van de 4 ouderenbonden zijn als volgt:
KBO Waalwijk - Aangevraagd: € 8.340 - leden: 1.511 - Max. toe
te kennen subsidie: € 8.505 KBO Waspik - Aangevraagd: € 4.000
- leden: 502 - Max. toe te kennen subsidie: € 3.460 PCOB
Waalwijk - Aangevraagd: € 2.100 - leden: 258 - Max. toe te
kennen subsidie: € 2.240 PCOB Sprang Capelle - Aangevraagd: €
2.950 - leden: 439 - Max. toe te kennen subsidie: € 3.145
Onderwerp

Besluit

in te stemmen met bijgevoegde ruilovereenkomst

Akkoord te gaan met het plaatsen van een ondergrondse
restafvalcontainer op de voorgestelde locatie (zie bijlage)
nabij Laageinde nr. 50.

de 1e administratieve begrotingswijziging 2020 vast te
stellen.
- KBO Waalwijk een subsidie toe te kennen van € 8.340,
gelijk aan het aangevraagde bedrag; - KBO Waspik een
subsidie toe te kennen van € 3.460 en een bedrag van €
540 af te wijzen - PCOB Waalwijk een subsidie toe te
kennen van € 2.100, gelijk aan het aangevraagde bedrag PCOB Sprang Capelle een subsidie toe te kennen van €
2.950, gelijk aan het aangevraagde bedrag
- de subsidieaanvragen voor 2021 en later afwijzen met als
reden dat de berekening op basis van het aantal leden niet
op voorhand kan worden vastgesteld
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De subsidieaanvragen die lager zijn dan de maximaal toe te
kennen subsidiebedragen kunnen worden gehonoreerd. De
subsidieaanvraag die hoger is dan het maximaal toe te kennen
bedrag (KBO Waspik) zal een subsidie mogen ontvangen van het
maximaal te subsidiëren bedrag waarbij de subsidieaanvraag
deels afgewezen zal worden.
Op verzoek van appartementencomplex Emmastraat 1 t/m 1h in
Sprang-Capelle plaatsen we een ondergrondse restafvalcontainer
op de hoek Emmastraat/Oranjestraat. De voorgestelde locatie is
ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan is geen zienswijze
ingediend.
Met de invoering van de WNRA is de Gemeentewet aangepast.
Dit leidt ertoe dat de gemeentesecretaris naast zijn
arbeidsovereenkomst ook nog apart moet worden aangewezen
door het college om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen.
Voorheen gaf de aanstelling als gemeentesecretaris deze
bijzondere bevoegdheden. De arbeidsovereenkomst geeft deze
bevoegdheden niet, met een aanwijziging wordt dit hersteld.

Het focusblad voor 2020 is onderdeel van het integraal
veiligheidsbeleid 2019-2022. In het veiligheidsbeleid zijn vier
prioriteiten benoemd, te weten: verbinding zorg en veiligheid,
overlast, ondermijning en High Impact Crimes. In het focusblad
2020 worden per onderdeel speerpunten benoemd voor de
aanpak in 2020.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief worden de speerpunten uit
het focusblad toegelicht.
Vragen op grond van artikel 47 van het Reglement van orde van
lijst IJpelaar over obstakels en laadpalen versie 2 conform
bijgevoegde brief te beantwoorden.

Besluit

Akkoord te gaan met het plaatsen van een ondergrondse
restafvalcontainer op de voorgestelde locatie (zie bijlage)
op de hoek van de Emmastraat en Oranjestraat.
gelet op artikel 102 van de gemeentewet;
besluit:
1. De heer J. H. Lagendijk aan te wijzen als
gemeentesecretaris.
2. De heer E.J.G.H de laat aan te wijzen als 1e
plaatsvervangend gemeentesecretaris.
3. Mevrouw H.J.M. Verberkt aan te wijzen als 2e
plaatsvervangend gemeentesecretaris.
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en
werkt terug tot en met 1 januari 2020 en eindigt van
rechtswege met ingang van de datum waarop de functie
van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van
de werkzaamheden van J.H Lagendijk, of als zijn
arbeidsovereenkomst is geëindigd.
• het focusblad voor 2020 vast te stellen
• De bijbehorende raadsinformatiebrief goed te keuren, en
naar de raad te versturen met als bijlagen het focusblad
2020 en het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.

Vragen op grond van artikel 47 van het Reglement van
orde van lijst IJpelaar conform bijgevoegde brief te
beantwoorden.
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Conceptbeantwoording inzake schriftelijke vragen gesteld door
Bijgevoegde beantwoording door te sturen aan de raad.
de SGP op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde
m.b.t. knalvuurwerk.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) moet de
gemeente elke vier jaar een nieuwe nota gezondheid vaststellen.
In Hart van Brabant wordt een regionale nota vastgesteld, samen
met de GGD die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
vanuit de Wpg verplichte taken, maar ook voor veel van de extra
taken. Daarnaast stellen de gemeenten (en ook Waalwijk) een op
de regionale aansluitende lokale nota vast waarin nader wordt
ingegaan op extra, lokale speerpunten.
Aan deze beide nota's is een handhavings- en preventieplan
alcohol gekoppeld.
Nota van
Bijgevoegd treft u de nota van uitgangspunten voor de
Uitgangspunten 2021 samenstelling van de Kadernota en de Begroting 2021 aan, met
t.b.v. begroting en
het daarop betrekking hebbend voorstel aan de raad. De nota
kadernota van de
van uitgangspunten wijkt slechts op enkele onderdelen af van die
gemeente Waalwijk
van 2020. Aangenomen mag worden dat hierdoor geen
substantiële afwijkingen in het financieel beeld gaan ontstaan.
GGD Hart voor
Het college en de gemeenteraad hebben op 19 december 2019
Brabant Kadernota
de kadernota voor 2021 van de GGD Hart voor Brabant
2021
ontvangen. In deze kadernota staan de inhoudelijke koers en de
financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2021 benoemd. De
gemeenteraad kan een zienswijze op deze stukken indienen.
In dit collegevoorstel wordt u geadviseerd de stukken aan de
gemeenteraad voor te leggen en hen te adviseren een positieve
zienswijze te geven op de kadernota, met de daarin opgenomen
inhoudelijke en financiële koers, en de geactualiseerde
beleidsvisie.
RAV
Het is gebruikelijk dat u gelijktijdig met de Kaderbrief van de
GGD, de kaderbrief van de regionale ambulancevoorziening
ontvangt. De gemeenteraad hoeft hierop geen zienswijze te
formuleren.
Deze kaderbrief wordt niet automatisch toegezonden. Bovendien
wordt deze kaderbrief pas na 1 februari 2020 gepubliceerd op de

In te stemmen met de regionale gezondheidsnota Met
Gezond Verstand 2020-2023
In te stemmen met de lokale gezondheidsnota Go Healthy
2020-2023
In te stemmen met het preventie- en handhavingsplan
alcohol Opgroeien zonder Alcohol 2020-2023
De bovengenoemde stukken ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aan te bieden; het advies van de Sociale
Adviesraad over de lokale nota (als bijlage) ter informatie
tevens mee te sturen.
in te stemmen met de nota van uitgangspunten voor de
samenstelling van de begroting 2020 en het daarop
betrekking hebbend voorstel aan de raad.

de gemeenteraad te adviseren,
• Kennis te nemen van de Kadernota 2021 van de GGD
Hart voor Brabant;
• Een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke
koers van de GGD Hart voor Brabant, zoals vermeld in de
Kadernota 2021;
• Een positieve zienswijze te geven op de prognose voor de
gemeentelijke bijdrage van de kadernota 2021 van de GGD
(inwonersbijdrage: € 1.658.471);
• De voorlopige inwonersbijdrage mee te nemen bij het
opstellen van de gemeentelijke begroting 2021;
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website van de RAV. Wij zullen deze kaderbrief na publicatie via
het college ter informatie doorsturen naar de raad.
In dit collegeadvies en raadsvoorstel wordt de RAV dan ook
verder niet behandeld.

