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B01

Onderwerp
Overheveling
voorbereidingskrediet transities

B02.OOT Bemiddeling naar
werk door
Baanbrekers

B03.OOT Parkeerprobleem
Olympiaweg en
Burgemeester
Smeelelaan
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Besluit
De gemeente heeft in 2014 middelen ontvangen als
Het college besluit,
voorbereidingskrediet voor de Transities Wmo/AWBZ,
Het resterend budget op het voorbereidingskrediet
Jeugdzorg en Participatiewet. Hiervan is conform
voor de Transities ter hoogte van € 270.000 vanuit
besluitvorming van het College (met name 24 juni 2014)
het resultaat over de jaarrekening 2014 over te
€ 277.066,- ingezet voor personele inzet en inhuur. Van
hevelen naar 2015.
deze implementatiebudgetten, die meerdere malen zijn
Niet conform. College stemt niet in met overheveling.
aangepast, resteert in de jaarrekening een bedrag van
€ 270.000,-. Bij de uitvoering van de transities zijn er nog
veel financiële onzekerheden en extra werkzaamheden
gemoeid. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag van
€ 270.000 vanuit het resultaat over de jaarrekening 2014
over te hevelen naar 2015.
Op 4 februari 2015 heeft de WMO Adviesraad een brief
Het college besluit,
gestuurd naar het college waarin zij aandacht vragen voor 1. Kennis te nemen van de brief van de WMO
de Participatiewet-gerechtigden met een grote afstand tot Adviesraad van 4 februari 2015.
de arbeidsmarkt. De WMO Adviesraad spreekt haar
2. Over te gaan tot een schriftelijke reactie gericht
bezorgdheid uit of inwoners met een grote afstand tot de
aan de WMO Adviesraad door middel van bijgaande
arbeidsmarkt voldoende ondersteuning krijgen.
conceptbrief.
De brief van 4 februari 2015 van de WMO Adviesraad en
een (concept) reactie op deze brief zijn als bijlage bij dit
advies gevoegd.
Ten gevolge van de herinrichting van de Burgemeester
Smeelelaan-Noord, in 2002, is het aantal parkeerplaatsen
daar afgenomen. Een aantal daarvan is gecompenseerd
langs de Olympiaweg. Bij de herinrichting van de Noorder
Parallelweg, in 2013, is het aantal parkeerplaatsen daar
echter weer met enkele tientallen afgenomen. Daarnaast is
het laatste jaar de druk op deze parkeerplaatsen, door de
komst van de Scholengemeenschap Moller/Waalwijk,
in2014, en de opening van restaurant Ichizai,
toegenomen. Bovendien worden, na het opheffen van de
aansluiting van de Olympiaweg op de Burgemeester
Smeelelaan, particuliere inritten aan het einde van de nu
doodlopende Olympiaweg gebruikt als keergelegenheid.

Het college besluit,
1. te kiezen voor het uitbreiden van het aantal
parkeerplaatsen aan de Olympiaweg;
2. deze uitbreiding te betrekken bij de herinrichting
van deze weg, zoals opgenomen in het IUP 20152018, jaarschijf 2015-2016;
3. de omwonenden hiervan schriftelijk in kennis te
stellen door middel van een bewonersbrief.
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Dit alles leidt tot overlast en irritatie bij de omwonenden in
zowel de Olympiaweg als de Burgemeester SmeelelaanNoord.
Tijdens een op juni 2014 gehouden bewonersbijeenkomst
zijn de mogelijkheden van zowel de zijde van de
omwonenden en andere belanghebbenden als de
gemeente geïnventariseerd. In bijgaande nota zijn de voor
en nadelen van deze mogelijkheden inzichtelijk gemaakt.
Daaruit blijkt dat om redenen van
eigendomsverhoudingen, kosten, ruimtelijke inpassing
en/of oplossend vermogen geen van de geïnventariseerde
mogelijkheden haalbaar is.
De enige die een oplossing biedt is de herinrichting van de
Olympiaweg. Door het dan weghalen van de
asverspringingen van het voormalige zwembad Olympia
ontstaat ruimte om het aantal parkeerplaatsen met circa
20 uit te breiden. Deze herinrichting is opgenomen in het
door de gemeenteraad vastgestelde Integrale
Uitvoeringsprogramma 2015-2018, jaarschijf 2015-2016.

