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B01.O

Onderwerp
Snelfietsroute F261
Sportpark De Gaard
Waalwijk

B02.OOT

Maatschappelijke
activering:
Experimenten
B.A.R.T. en Project
Participeren met een
individuele en
intensieve
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Overeenkomstig de met de betrokken partners afgesloten
bestuursovereenkomst dient voor 2021 de Snelfietsroute F261
tussen Waalwijk en Tilburg te zijn gerealiseerd. Nu de kwaliteit
van de fietsvoorzieningen langs de Tilburgseweg op het niveau
van snelfietsroutes is gebracht is het gedeelte over Sportpark De
Gaard het enige gedeelte dat hieraan nog niet voldoet; het
Slagenpad is een meter te smal. Hiermee voldoet het wel aan het
Regionale fietsplan van de regio Hart van Brabant, maar niet aan
het kwaliteitsniveau van snelfietsroutes. De kosten om ook dit
gedeelte op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen worden
geraamd op € 225.000. Hiervoor wordt het pad verbreed tot 4,0
meter en krijgt het een nieuwe (rode) deklaag. Deze investering
komt voor 50% in aanmerking voor cofinanciering door de
provincie. Hierdoor ontbreekt voor een bedrag ter grootte van €
112.500 de financiële dekking.
In de vergadering van 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het IUP
2019-2022 vastgesteld en daarvoor € 13.228.000 beschikbaar
gesteld. Daarin is een bedrag begrepen ter grootte van €
495.000 ten behoeve van de herinrichting van de Sprangseweg,
in de veronderstelling dat deze weg deel uit zou gaan maken van
de Snelfietsroute F261. Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad
echter besloten dat het tracé elders komt te liggen, over
Sportpark De Gaard. Een van de gevolgen hiervan is dat de
Sprangseweg wel wordt heringericht maar met weglating van een
aantal onderdelen. De met verkeerslichten geregelde oversteek
over de Floris V-laan is daar een van. De kosten voor het leveren
en plaatsen van deze verkeersregelinstallatie zijn geraamd op €
120.000. Als dit bedrag binnen het IUP 2019-2022 wordt
overgeheveld naar het verbeteren van de kwaliteit van de
fietsvoorzieningen over Sportpark De Gaard kan het voorzien in
de eerder genoemde ontbrekende dekking van dit project ad €
112.500.
Deze collegeperiode geven we vorm aan maatschappelijke
activering. In maart 2019 is het eerste experiment gestart. In
september van dat jaar hebben we daar drie nieuwe
experimenten aan toegevoegd. Van twee experimenten komt de
einddatum in zicht, reden tot actie. Vanuit een eerdere
samenwerking zijn we tevreden over behaalde resultaten met
B.A.R.T. en Sozaflex. Om ook dit jaar inwoners die thuiszitten te

Besluit
1. binnen het IUP 2019-2022 een bedrag ter grootte van €
225.000 beschikbaar te stellen voor het op
snelfietsroutekwaliteit brengen van de fietsvoorziening het
Slagenpad over Sportpark De Gaard;
2. dit bedrag samen te stellen uit de door cofinanciering
van de provincie te verkrijgen financiële middelen voor dit
project, ter grootte van circa € 112.500, en door
overheveling van het bedrag dat in het IUP 2019-2022 is
opgenomen voor een verkeersregelinstallatie over de Floris
V-laan ter grootte van € 120.000, als onderdeel van de
herinrichting van de Sprangseweg.

1. In te stemmen met het experiment van coach 'B.A.R.T.'
tot en met 6 maart 2021. De kosten hiervan bedragen
€38.280 (exclusief BTW).
2. In te stemmen met het experiment van het project
'participeren met een individuele en intensieve persoonlijke
aanpak' door Sozaflex tot 1 november 2020. De kosten
hiervan bedragen €14.616 (exclusief BTW).

Nr.

Onderwerp
persoonlijke aanpak

B03.OOT

75 jaar bevrijding
Nederland

B04.OOT

Verzoek zienswijze
fusie Antonetta
Stichting en
Thuisvester

B05.OOT

Ontwerp
bestemmingsplan
Akkerlanen
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activeren, willen we graag in 2020 de samenwerking met de twee
voorgenoemde partijen ten uitvoer brengen. In dit voorstel
werken we dit verder uit.
5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Tijdens het bevrijdingsontbijt op 5 mei 2019 heeft de
burgemeester aanwezigen uitgenodigd om te komen met ideeën
voor de viering van de
nationale bevrijding op 5 mei. Vervolgens hebben instellingen,
scholen en inwoners plannen aangeleverd.
Op onze uitnodiging hebben zij de plannen aan elkaar
gepresenteerd op donderdag 31 oktober.
Vervolgens hebben wij aan de 'pitchers' gevraagd om de plannen
verder uit te werken, op zoek te gaan naar
samenwerkingspartners en te komen met een concrete
aanvraag. Daarnaast zijn er nog enkele aanvragen
binnengekomen waardoor het aantal aanvragen nu 12 bedraagt.
In deze nota zetten we de
aanvragen op een rijtje, enerzijds om subsidiëring mogelijk te
maken en anderzijds om u te informeren over de activiteiten.
Stichting Thuisvester is voornemens om te fuseren met
Antonetta Stichting. Stichting Thuisvester heeft ongeveer 17.500
sociale huurwoningen in bezit in Midden- en West-Brabant. In de
gemeente Waalwijk hebben zij één complex in eigendom in
Waspik. De Antonetta Stichting heeft 55 huurwoningen in bezit in
Raamsdonk en Raamsdonkveer.
Op 19 april 2019 heeft uw college ingestemd met het
voorontwerpbestemmingsplan Akkerlanen dat de realisatie van
maximaal 210 woningen mogelijk maakt. Met ingang van 25 april
heeft het voorontwerp
bestemmingsplan Akkerlanen ter inzage gelegen. Alle
inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in de
bijgevoegde Nota van inspraak en vooroverleg. Hierin zijn ook de
uitkomsten van het wettelijk
vooroverleg met provincie en waterschap opgenomen.
De ingekomen reacties geven geen aanleiding tot het aanpassen
van het plan. Wel zijn ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd
en is de toelichting op enkele punten aangepast of aangevuld.
Bovendien is een exploitatieplan opgesteld omdat nog niet alle
gronden in het plangebied door ontwikkelaar verworven zijn.

Besluit

In te stemmen met
- een subsidie van €6.000,- als bijdrage aan de activiteiten
van de Oranjevereniging Wilhelmina Sprang-Capelle;
- een subsidie van €1.000,- als bijdrage aan Cycle 4
Children;
- een subsidie van €18.000,- als bijdrage aan de
activiteiten van de Willem van Oranje Scholengroep en dr.
Mollercollege.

Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen
besluit van Stichting Thuisvester om te fuseren met
Antonetta Stichting, conform bijgevoegde brief aan
Stichting Thuisvester.
- in te stemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg
voorontwerpbestemmingsplan Akkerlanen;
- het ontwerpbestemmingplan Akkerlanen op wettelijk
voorgeschreven wijze in procedure te brengen;
- in te stemmen met het ontwerp exploitatie plan zoals dat
in de bijlage behorende bij dit collegeadvies is opgenomen;

COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-02-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
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Onderwerp

B50.RNO

Verordening
leerlingenvervoer
gemeente Waalwijk
2020
Evenementenvisie
'Duurzaam
dynamisch divers'

In 2018 heeft de VNG een nieuwe modelverordening uitgebracht.
Vanuit de regio Midden-Brabant is in 2019 de behoefte ontstaan
om de huidige verordening aan te passen, te actualiseren en
hierin samen op te trekken. Onze gemeente deelt deze behoefte.
Hierbij vindt u de nieuwe visie op evenementen: Duurzaam
Dynamisch Divers. In de nieuwe visie vragen we meer aandacht
voor duurzaamheid, kwaliteit, diversiteit, vernieuwing,
ondernemerschap en professionalisering. Met de visie verschaffen
we ook meer duidelijkheid aan de organisatoren.
Met de visie hopen we te bereiken dat we in de toekomst een
hoogstaand, duurzaam en divers evenementenaanbod hebben
voor alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en
ver daarbuiten. Als bijlagen treft u de Evenementenvisie
(inclusief bijlagen) aan, alsook het Raadsvoorstel.

Beantwoording
artikel 47 vragen
SGP/ChristenUnie
inzake pacht
Aanvraag suppletie
uitkering opsporing
explosieven tweede
wereldoorlog 2019

Op 22 januari jl. heeft de SGP/ChristenUnie schriftelijke vragen
op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde ingediend
inzake de pachtsituatie voor 2020. In de bijgaande conceptbrief
zijn deze van een antwoord voorzien.
In het kader van de voorbereiding voor grondwerkzaamheden op
een aantal locaties in de gemeente Waalwijk zijn onderzoeken
uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven. Voor de
gemaakte kosten in het kader van het opsporen en verwijderen
van explosieven kan de gemeente een beroep doen op de
zogeheten "bommenregeling" van het Gemeentefonds. Jaarlijks
kan een aanvraag voor de zogenoemde suppletieregeling worden

B51.RNO

B52.RNO

B53.RNO

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk 2020
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
de raad voor te stellen om in te stemmen met de inhoud
van de Evenementenvisie 'Duurzaam dynamisch divers' en
• Bij de kaderstelling in 2020 t.b.v. 2021 en volgende jaren
ter afweging mee te nemen om structureel €33.000,beschikbaar te stellen ten behoeve van uitvoering
evenementenbeleid;
Bij de kaderstelling in 2020 t.b.v. 2021 en volgende jaren
ter afweging mee te nemen om een bestemmingsreserve
Evenementen te vormen onder de volgende voorwaarden;
a. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt
gevormd: reserve ter dekking van claims op grond van
garantstellingen evenementen.
b. de minimale en/of maximale omvang: minimaal
€50.000,- maximaal €100.000,c. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen
(structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing
daarvan:
* Bij aanvang eenmalig €100.000,- t.l.v. algemene reserve
* Mocht aanvulling van de reserve nodig zijn, dan wordt
daartoe een voorstel opgenomen in het Voorjaarsbericht of
in het Najaarsbericht.
d. de looptijd: onbepaalde tijd.
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47
vragen zoals is bijgevoegd in bijgevoegde brief.
Bijgevoegde beantwoording door te sturen aan de raad.
De raad voor te stellen bijgesloten aanvraag voor een
suppletie uitkering uit het Gemeentefonds voor de
gemaakte kosten in het opsporen van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te
stellen en in te dienen.

Nr.

Onderwerp

B54.RNO

Project 'De informele
aanpak'

B55.RNO

Statusupdate
Waalwijk
Omgevingswet-proof
Q1 2020
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Besluit
gedaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties via een
vastgesteld besluit van de gemeenteraad. Als de aanvraag met
betrekking tot vergoeding van 70% van de gemaakte kosten
voor 1 april wordt verzonden dan vindt uitkering nog dit jaar
plaats.
In lijn met het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen duurzaam
vooruit’ streeft u naar synergie in de relatie met onze inwoners,
ondernemers en organisaties. Om een hoge kwaliteit van
publieke
dienstverlening te kunnen bieden willen we nog competenter
worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid,
partnerschap en eigenaarschap.
Om die reden is het projectplan ‘de informele aanpak’ opgesteld,
dat zich richt op het voorkomen van geschillen en op
geschilbeslechting vanuit een dienstverlenend kader. Het project
wordt uitgevoerd tussen 2020 en 2022. Voor gedetailleerde
inhoud wordt u verwezen naar het projectplan dat als bijlage is
opgenomen.
Deze statusupdate heeft tot doel inzicht te geven in de
projectbeheersing van het project Waalwijk Omgevingswet-proof.
Binnen de kaders van het door de raad vastgestelde plan van
aanpak geven wij u inzicht in de projectbeheersing aan de hand
van de GROTICK-methodiek. De letters van het woord GROTICK
staan voor de aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd,
informatie, communicatie en kwaliteit. Na een samenvatting van
de status per aspect komen alle aspecten afzonderlijk aan bod.
Op dit moment verloopt het project op alle aspecten binnen de
kaders van het plan van aanpak. Belangrijkste onderdeel in dit
kwartaal is het uitwerken van de deelprojectplannen. Op dit
moment loopt dit aspect volgens planning, behalve voor het
onderdeel ‘opleveren overzichten bestaande situatie’. Dit
onderdeel zou in Q4 van 2019 afgerond moeten zijn maar kost
meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat deze overzichten
wel in Q1 van 2020 klaar zijn. De planning van de andere
mijlpalen komt daarmee niet in gevaar. Met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief informeren we de raad over de statusupdate
en kondigen we een raadsprogrogramma Omgevingswet 2020

het projectplan 'De informele aanpak van Waalwijk' vast te
stellen en hierover de raad te informeren middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

In te stemmen met de bijgevoegde statusupdate Waalwijk
Omgevingswet-proof Q1 2020 met bijbehorende
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat de
portefeuillehouder het raadsprogramma afstemt met de
griffier en in de raadsinformatiebrief de laatste alinea
daarop aanpast.

Nr.

Onderwerp

B56.RNO

VTH-jaarverslag
2019,
Verantwoording
kwaliteit uitvoering
Wabo VTH-taken
2019 en VTHuitvoeringsprogramma 2020
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aan, nog uit te werken in overleg met de griffie.
Hierbij treft u het VTH-jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 aan van de clusters (bouw)handhaving en
vergunningverlening aan.
Het afgelopen jaar hebben wij ca. 560 formele aanvragen
(concept- en omgevingsvergunnings- aanvragen) te verwerken
gekregen. Dat aantal is nagenoeg vergelijkbaar met de
voorgaande kalenderjaren: 2018 (ca. 530) en 2017 (ca. 570).
Tijdens de bouwcrises in 2014 waren er dat ca. 470 aanvragen.
De komst van de nieuwe VTH-software heeft in 2019 uiteraard
invloed gehad op het VTH- domein. Daarop is tijdig geanticipeerd
door 1,0 fte extra inhuur toe te voegen aan het cluster
Vergunningverlening. In 2020 rekenen wij, ondanks de stikstof
problematiek, op ca. 550 formele aanvragen. Overigens zien wij
een terugloop in het aantal ‘overige vragen’ (bijvoorbeeld
vooroverleg Wabo, advisering wetgeving, beoordelen
voorwaarden en Wabo toets). In 2019 is hier (geregistreerd)
slechts 28 keer een beroep op gedaan (2018: 75x en 2017:
131x). Deze verdere terugloop heeft volgens ons te maken met
‘vergunningsvrij bouwen’ en een prima functionerende
frontoffice. Zij handelen veel zelf af, geven klanten goed advies
en worden daarbij dagelijks (soort van piketdienst) ondersteund
door een ervaren adviseur vergunningen om de lastigere vragen
direct te beantwoorden, zodat de klant in vele gevallen
zelfstandig verder kan met diens aanvraag.
In 2019 zijn de belangrijkste taken voor wat betreft toezicht en
handhaving uitgevoerd. De totale beschikbare capaciteit voor
2020 is waarschijnlijk voldoende om alle geplande
werkzaamheden bij het cluster (bouw)handhaving uit te kunnen
voeren (zie toelichting 1).
Vanuit het Coalitie-programma 2018-2022 ‘Samen Duurzaam
Vooruit’ wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan het
thema energie (duurzaamheid). De komende tijd worden
afspraken gemaakt over de aanvullende werkzaamheden voor
beide clusters en de OMWB (zie toelichting 2).
In het uitvoeringsprogramma wordt tevens de verantwoording
gegeven over de kwaliteit en de uitvoering van de Wabo
vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (hierna Wabo VTHtaken). In 2019 zijn de Wabo VTH-taken met de beschikbare

Besluit
- het VTH-jaarverslag 2019 en VTH-uitvoeringsprogramma
2020 vast te stellen;
- kennis te nemen van de kwaliteit en de uitvoering van de
Wabo VTH-taken in 2019;
- de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren;
- de toezichthouder (provincie Noord-Brabant) te
informeren.

Nr.

Onderwerp

B57.RNO

Raadsvoorstel
ontwikkelplan
Kerkvaartse haven

B58.RNO

GOL
Gebiedsontwikkeling
oostelijke Langstraat
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formatie en capaciteit minimaal op bodemniveau uitgevoerd (zie
toelichting 3).
Met dit voorstel leggen wij het ontwikkelplan de Kerkvaartse
haven aan u voor. De noodzaak tot aanpassing van de
waterkering biedt de kans om de haven te verbreden. Daarnaast
ziet het ontwikkelplan op de uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein aan de oostzijde van de Kerkvaartse
haven ten behoeve van watergebonden bulkactiviteiten.
Voorgesteld wordt om het ontwikkelplan voor te leggen aan de
raad en de raad te vragen een voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen.
Voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is de
ruimtelijke planvorming afgerond. In februari 2020 wordt het
werk voor de realisering van de gebiedsontwikkeling gegund om
het proces niet te veel te frustreren. De aannemer gaat dan al
met de voorbereidende werkzaamheden starten. Het contract
met de aannemer biedt de mogelijkheid, dat bij het niet
onherroepelijk worden van het PIP, het contract met de
aannemer kan worden opgeschort / beëindigd (tegen reeds
gemaakte kosten).Daarmee nadert het project zijn
uitvoeringsfase. Dit betekent dat vanaf medio 2020 middelen
beschikbaar gesteld moeten worden om de GOL-doelen te
kunnen realiseren en er voor de gemeente in dit proces steeds
momenten ontstaan om aan betalingsverplichtingen te voldoen.
Waalwijk heeft een financiële inspanningsverplichting van € 26,6
mln voor het realiseren van de totale GOL-doelen. Rekening
houdend met nog te verrekenen kosten met de provincie, de
waarde van de ingebrachte gronden door de gemeente en interne
kosten tijdens de realisatiefase wordt voorgesteld om, naast het
reeds beschikbaar gestelde krediet voor de voorbereidingsfase
van € 1,6 mln, nu een krediet beschikbaar te stellen van € 23,2
mln.

Besluit

De raad middels bijgevoegd advies voor te stellen om: •
Het ontwikkelplan Kerkvaartse haven vast te stellen. • Een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €
500.000,-. om de haalbaarheid van het ontwikkelplan
Kerkvaartse haven te onderzoeken. Het voornemen is om
het voorbereidingskrediet op termijn, bij uitvoering van de
plannen, te integreren in een exploitatieopzet voor het
gebied. • In te stemmen met het raadsvoorstel. •
Bijgaande begrotingswijziging 2020/007, waarin de
financiële consequenties ten aanzien van het
voorbereidingskrediet zijn verwerkt, vast te stellen.
De raad voor te stellen om:
•

Een krediet beschikbaar te stellen van € 23,2 mln;

• Afwaardering van de ingebrachte gronden voor een
bedrag van € 1,75 mln ten laste te brengen van de reserve
mobiliteit;
• Ten laste van de Algemene Reserve een aanvullend
bedrag beschikbaar te stellen van € 4,7 mln;
• In de meerjarenbegroting met ingang van 2023
rekening te houden met een bedrag voor kapitaallasten
van per saldo € 564.000;
• i.o.m. de portefeuillehouder in het raadsvoorstel en de
raadsinformatiebrief een aantal tekstuele aanpassingen
doorvoeren.
•

Bijgaande begrotingswijziging 2020/006 vast te stellen.

