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Om na te gaan of er bij politieke ambtsdragers
Het college besluit,
(Burgemeester en Wethouders) neveninkomsten dienen te - Dat de verrekenplicht niet van toepassing is voor
worden verrekend, heeft Binnenlandse Zaken een
burgemeester Kleijngeld en de wethouders Keijzers,
applicatie beschikbaar gesteld.
Van Groos en Heuverling.
De in deze applicatie ingevulde gegevens, zijn door de
- Dat wethouders Bakker en Van Dongen wel onder
collegeleden gecontroleerd en akkoord verklaard.
de verrekenplicht vallen, maar dat (eventuele)
Op basis van de gegeven antwoorden wordt geadviseerd
neveninkomsten niet worden verrekend.
dat de verrekenplicht voor mevrouw Keijzers en de heren
Kleijngeld, Heuverling en Van Groos niet van toepassing is.
Zij vallen op basis van hun aanvangsdatum als
burgemeester/wethouder of op basis van deeltijd werken
onder de overgangsregeling.
Op basis van de gedane opgaven door de wethouders
Bakker en Van Dongen wordt vastgesteld dat er geen
verrekening dient plaats te vinden.
Zie bijlagen.
In 1998 is het laatste verkeers- en vervoerplan voor de
Het college besluit, het mobiliteitsplan inspraakversie
gemeente geschreven. Hierbij wordt u het nieuwe
openbaar te maken voor inspraak voor de periode
verkeers- en vervoerplan, het mobiliteitsplan geheten,
van 19 mei tot en met 30 juni 2015
aangeboden.
Data informatieavonden centraal registreren bij
Deze versie van het plan betreft de inspraakversie. Dat wil cluster communicatie ter voorkoming van dubbeling
zeggen dat belanghebbenden gedurende de periode van
op één avond.
19 mei tot en met 30 juni 2015 de tijd krijgen om het plan
in te zien en er eventueel een zienswijze op in te dienen.
Op 26 mei en 10 juni worden informatieavonden
georganiseerd in hotel Waalwijk. Hierbij wordt het
mobiliteitsplan gepresenteerd voor belangstellenden en
kan er een gesprek plaatsvinden over de inhoud van het
plan.
Indien alles volgens planning verloopt zal het plan op 11
augustus opnieuw aan u worden aangeboden teneinde in
de raadsvergadering van 24 september te worden
behandeld.
Het mobiliteitsplan is een strategisch plan op hoofdlijnen
en gebaseerd op de nota van uitgangspunten die op 10 juli

Nr.

Onderwerp

B02.OOT

Herinrichting Van
Overschiestraat
e.o.

B50.RNO

Nota
grondexploitatie
2015

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-05-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
2014 door de Raad is vastgesteld. Er zijn geen uitgewerkte
plannen in opgenomen. Wel kenmerkt de nota zich door
een visie, doelstellingen en ambities voor de komende tien
jaren op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer en
infrastructuur.
Op 9-10-2014 heeft er een informatieavond
Het college besluit,
plaatsgevonden betreffende de herinrichting Van
Het ontwerp betreffende de herinrichting van de Van
Overschiestraat e.o. Naar aanleiding van deze
Overschiestraat e.o, zoals ter inzage is gelegd op 21informatieavond zijn er enkele aanpassingen
11-2014, naar aanleiding van de zienswijze van
doorgevoerd in het ontwerp en is dit ontwerp op 21-11mevr. De Jong en dhr. Brok aan te passen. Mevr. De
2014 ter inzage gelegd. Op deze inzage zijn 2 zienswijze
Jong en Dhr. Brok conform bijgevoegde concept
ingebracht door mevr. De Jong, Van Overschiestraat 12,
brieven hierover te informeren.
en dhr. Brok ,Van Wielensteinstraat 15.
In bijgevoegde brieven is reactie gegeven op de
ingebrachte zienswijze.
De ingebrachte zienswijze van mevr. De Jong was voor
ons aanleiding het ontwerp voor de Van Overschiestraat
aan te passen. Voetpad Van Overschiestraat wordt
verbreed naar 2,40 m.
De ingebrachte zienswijze van de heer Brok was voor ons
de aanleiding het ontwerp van de Van Wielsteinstraat aan
te passen. De haakse parkeervakken in de Van
Wielesteinstraat tegenover huisnummer 17 t/m 27 zullen
met 1m worden verdiept. Hierdoor blijft de beschikbare
ruimte gelijk aan de huidige ruimte. Langsparkeren
tegenover de haakse parkeervakken blijft hierdoor
mogelijk.
Bijgaand treft u de Nota Grondexploitatie 2015 aan
Het college besluit,
teneinde uw college en de raad inzicht te verschaffen met Aan de raad voor te stellen om bijgaande nota
betrekking tot de diverse complexen binnen het
Grondexploitatie 2015 vast te stellen en akkoord te
Grondbedrijf. In de Nota Grondexploitatie 2015 zijn de
gaan met de daarin aangegeven beslispunten.
werkelijke cijfers tot en met het jaar 2014 verwerkt en
RSO wordt verzocht een overzicht op te stellen van
wordt een doorkijk gegeven naar het einde van de
transacties vastgoed in relatie tot mogelijke VPBplanperiode. Het betreft zowel de onbestemde
consequenties.
grondvoorraad, de niet in exploitatie genomen gronden
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(NIEGG) en de bouwgrond in exploitatie (BIE). Voor een
enkel complex moest een voorziening worden getroffen
(de Rugt). Daar staat tegenover dat een verliesvoorziening
kon vrijvallen (Besoijen). Een aantal complexen zijn
afgesloten per einde 2014. Dit zijn de complexen Willem
van Oranje, Van Lovenlaan, Grotestraat 294-302,
Eikendonk, Prof. Piersonstraat, St. Jozefhof, Vm.
Woonwagencentrum Waspik, Alg. verplaatsen
Brandweer/WWC/De Brug Waspik, Marijkelaan Waspik en
Samarja.
De boekwaarde van het grondbedrijf (kosten minus
opbrengsten) is toegenomen per eind 2014 van € 44
miljoen naar € 47 miljoen. Één van de redenen is de
toename van de boekwaarde van afbouw Haven I t/m VI
i.v.m. het bouwrijp maken.
De Reserve Grondexploitatie staat op dit moment op meer
dan € 5 miljoen.
Nota grondbeleid Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid herijkt
Het college besluit,
(Beleidsnota
en geactualiseerd worden. Op basis van dit beleid treft u
Akkoord te gaan met de bijgevoegde “Beleidsnota
grondexploitatie)- bijgaand de “Beleidsnota grondexploitatie 2015-2018" aan. Grondexploitatie 2015-2018”. De als bijlage
Deze nota schetst de kaders en de uitgangspunten van het toegevoegde “Erfpachtvoorwaarden
grondbeleid van de gemeente Waalwijk. Hiermee wordt
Bedrijventerreinen Waalwijk” vast te stellen.
inzicht verkregen in de voorgestane werkwijze ten aanzien Aan de Raad voor te stellen om de bijgevoegde “Nota
van grondbeleid, grondexploitaties met daaraan gekoppeld grondbeleid gemeente Waalwijk 2015-2018” vast te
de verwerving en uitgifte van gronden en de financiële
stellen en kennis te nemen van de nieuwe
waardering van grond. Tevens wordt in de nota ingegaan
“Erfpachtvoorwaarden Bedrijventerreinen Waalwijk”.
op de wijze waarop omgegaan wordt met de reserves en
Het college besluit voor onderhavige nota de naam te
voorzieningen die betrekking hebben op de
hanteren 'Nota grondbeleid' en daar de stukken op
grondexploitatie en de wijze waarop het College en de
aan te passen.
Raad betrokken zijn bij het proces omtrent
grondexploitaties.
De Raad stelt op basis van deze beleidsnota de kaders
vast waarbinnen het college het grondbeleid uit kan
voeren.
Tevens zijn de algemene voorwaarden voor erfpacht
Onderwerp
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aangepast in relatie tot het in opdracht van de Raad door
Deloitte uitgevoerde onderzoek naar de risico's die
verbonden zijn aan de uitgifte van bedrijfskavels in
erfpacht.
Wij verwijzen u naar de beslispunten welke achterin de
nota zijn opgenomen.
Conform het BBV en de daarmee samenhangende
Het college besluit in te stemmen met:
financiële verordening ex. art. 212 van de Gemeentewet
• de Nota reserves en voorzieningen 2015;
wordt eens in de vier jaar een nota reserves en
• het raadsvoorstel m.b.t. de Nota reserves en
voorzieningen ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
voorzieningen 2015 en dit aan de raad aan te bieden
De nota is met name bedoeld om een kader te stellen voor voor de raad van 18 juni a.s.;
het beleid en beheer m.b.t. reserves en voorzieningen.
• kennis te nemen van het overzicht van reserves en
Voorgesteld wordt als algemene uitgangspunt te hanteren, voorzieningen.
in alle redelijkheid, zo veel mogelijk beperken van
reserves, zowel qua aantal als qua omvang. Hierbij moet
natuurlijk wel rekening worden gehouden met de
wettelijke voorschriften.
De omvang van de reserves moet daarom worden
afgestemd op het doel dat er mee gediend moet worden
c.q. op de omvang van de risico's dan wel de
verplichtingen en/of verliezen die erdoor moeten worden
afgedekt.
Om het budgetrecht van de raad op het terrein van de
reserves tot zijn recht te laten komen zal het instellen of
opheffen van reserves bij afzonderlijk raadsbesluit (apart
beslispunt) dienen plaats te vinden.
In het verleden werd periodiek een boekwerk met daarin
opgenomen alle reserves en voorzieningen aan de raad
aangeboden. Voorgesteld wordt om vanaf 2016 bij de
jaarlijkse kaderstelling in het voorjaar de evaluatie en
actualisatie van de reserves en voorzieningen te laten
plaatsvinden en de uitkomsten te betrekken bij de
kaderstelling.
De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de GGD
Het college besluit,
Hart van Brabant zijn ontvangen.
1. In te stemmen met de Jaarrekening 2014 van de
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Dat geldt ook voor de jaarrekening 2014 en de begroting
GGD Hart van Brabant en het positieve
2016 van de RAV Brabant Midden – West – Noord.
saldo ad. € 144.222 toe te voegen aan de Algemene
Jaarrekening 2014 GGD HvB.
reserve;
De exploitatie 2014 van de GGD HvB sluit af met een
2. In te stemmen met de begroting 2016 van de GGD
positief resultaat van
HvB en de daarin voorgestelde
€ 144.222. Dit bedrag wordt, conform de vastgestelde
bijdragen:
systematiek, gedoteerd aan de Algemene Reserve
- Inwonersbijdrage van € 13,30 voor de regio Midden
Begroting 2016 GGD HvB.
– Brabant
De begroting van de GGD HvB volgt de Voorjaarsnota
- Bijdrage JGZ 0 – 4 jaar van € 581.197
2016. Besloten is reeds om te kiezen voor
- Bijdrage elektronisch kinddossier van € 54.941
bezuinigingsscenario 3 “versoberen en versterken”. Deze
- Bijdrage contactmoment adolescenten van € 39.607
is door de gemeenteraad in Waalwijk vastgesteld op 2 april 3. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de
2015. De besluiten van het Algemeen Bestuur leiden tot
RAV Brabant Midden – West – Noord en het positieve
een inwonersbijdrage van € 13,30 voor de regio Midden – resultaat ad. € 671.545 toe te voegen aan de
Brabant. Dit is ten opzichte van 2015 een bezuiniging van Reserve aanvaardbare kosten en aan de Algemene
€ 0,17. Op basis van het inwonertal van Waalwijk per 1-1- bedrijfsreserve, in zienswijze mededelen dat de
2014 leidt dit tot een gemeentelijke bijdrage van 46.498
gemeente Waalwijk geen voorstander is van het
inw. X € 13,30 = € 618.423. Dit bedrag wordt nog
vormen van reserves binnen gemeenschappelijke
bijgesteld zodra het inwonertal 2015 bekend is.
regelingen.
Daarnaast ontvangt de GGD HvB nog de vaste bijdragen
4. In te stemmen met de begroting 2016 van de RAV
voor de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar, Elektronisch
Brabant Midden – West – Noord en het negatief saldo
Kinddossier en pubercontactmoment. Deze bedragen zijn
ad. € 255.000 te onttrekken uit de Reserve
structureel opgenomen
aanvaardbare kosten.
in de gemeentebegroting. Voor 2016 zijn dit de volgende
5. het college wenst geïnformeerd te worden of voor
bedragen:
een aantal producten waarbij nu sprake is van
Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar: € 581.197
gedwongen winkelnering of deze ook facultatief
Elektronisch Kinddossier: € 54.941
kunnen worden afgenomen.
Pubercontactmoment: € 39.607
Totaal € 675.745
BESLUIT B53: In de collegevergadering van 19
De totale financiële bijdrage aan de GGD Hart voor
mei 2015 is besloten dat B53 alsnog conform is.
Brabant voor 2016 bedraagt € 618.423 + € 675.745 = €
1.294.168.
Jaarrekening 2014 RAV Brabant Midden – West –
Noord.
De exploitatie van de RAV Brabant MWN sluit met een
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positief resultaat van
€ 671.545. Door het AB is voorgesteld om € 662.199 toe
te voegen aan de Reserve aanvaardbare kosten en €
9.346 aan de Algemene bedrijfsreserve.
Begroting 2016 RAV Brabant Midden – West –
Noord.
De gemeenten verstrekken geen financiële bijdrage aan de
RAV. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor
financiële risico’s. Wel dient in de komende jaren aandacht
te zijn voor verbeteringen om in 2018 de vergunning te
verkrijgen van het Ministerie van VWS.
Mede daarom heeft de RAV besloten om de bezetting van
de meldkamers op te hogen. Dit resulteert in een negatief
saldo op de begroting 2016 van
€ 255.000. Dit tekort wordt onttrokken uit de Reserve
aanvaardbare kosten.
Op 12 december 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden Het college besluit,
van de gemeenschappelijke regeling (GR)
In te stemmen met het bijgesloten advies aan de
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Dit
raad, met dien verstande dat tekstuele afstemming
samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten en de
met wethouder Keijzers dient plaats te vinden.
provincie heeft als doel om taken uit te voeren op het
gebied van het omgevingsrecht. Waalwijk heeft alleen de
uitvoering van de milieutaken (vergunningverlening,
toezicht en handhaving) ondergebracht bij de OMWB.
Volgens de GR is de begroting 2015 inclusief ontwerp
meerjarenraming 2015-2019 toegestuurd aan de raad en
wordt die in de gelegenheid gesteld om een zienswijze
over deze ontwerpbegroting 2015 in te dienen.
Bijgevoegd raadsvoorstel geeft aan wat van de raad
gevraagd wordt. Samenvattend luidt het raadsvoorstel als
volgt.
Net als de voorgaande jaren blinkt ook deze begroting niet
uit in transparantie, realiteit en duidelijkheid. Zo ontbreekt
een deugdelijke toelichting en onderbouwing bij diverse
ramingen, zijn risico's vaak laag ingeschat en zijn

Nr.

B55.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-05-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
geplande investeringen en bijbehorende gevolgen
onvoldoende opgenomen in de begroting. Om die reden
zien wij ons genoodzaakt om hierover een zienswijze in te
dienen.
Tot slot kan worden opgemerkt dat de OMWB dit voorjaar
is gestart met het verbeterplan ‘Huis op orde'. Dit plan is
essentieel om de huishouding van de OMWB op orde te
krijgen. Momenteel wordt het verbeterplan verder
uitgewerkt in een concreet actieplan. Dit actieplan zal op 1
juli ter besluitvorming worden voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst (hierna: AB).
Momenteel is echter nog onbekend welke verbeteracties
worden uitgevoerd, is het tijdspad niet concreet en is
onduidelijk welke investeringen hierbij horen. Om die
reden kan naar onze mening (nog) niet worden ingestemd
met het budget van € 1,5 miljoen voor deze ontwikkeling.
Voorgesteld wordt om pas na de vaststelling van het
actieplan (AB vergadering 1 juli) een besluit te nemen
over het bijbehorende budget.
Wij zijn overigens overtuigd van de noodzaak tot
verbetering. In de dagelijkse dienstverlening schiet de
OMWB nog regelmatig tekort, kan men de verwachting
vaak niet waarmaken en heeft onvoldoende grip op de
eigen bedrijfsvoering. Belangrijke vraag is wel waarom het
nog te presenteren actieplan nu wel gaat opleveren wat
men verwacht/hoopt. De afgelopen jaren zijn er namelijk
meerdere verbeteracties opgezet, maar deze hebben niet
geleid tot het gewenste resultaat.
Beantwoording
Op 15 april 2015 heeft uw college schriftelijke vragen ex.
Het college besluit,
schriftelijke
art. 37 RvO ontvangen betreffende ”ondermijning
in te stemmen met de beantwoording van de
vragen VVDopenbaar bestuur”. Bijgaand ontvangt u de beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 37 RvO ”ondermijning
fractie ex. art. 37 hiervan. U wordt gevraagd hiermee in te stemmen en de
openbaar bestuur” volgens bijgevoegde brief en de
RvO ondermijning beantwoording door te sturen aan de raad.
beantwoording door te sturen aan de raad.
openbaar bestuur
Onderwerp
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De ChristenUnie heeft conform artikel 37 RvO vragen
Het college besluit,
gesteld over diverse onderwerpen met betrekking tot
- Akkoord te gaan met de beantwoording van de
arbeidsmigranten. Bijgevoegde brief bevat de antwoorden vragen en deze ter afhandeling naar de griffie te
op deze vragen.
sturen.
Voorstel is akkoord te gaan met de beantwoording van de
vragen en deze naar de griffie te sturen ter afhandeling.
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schriftelijke
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Door mevr. Odabasi van de fractie GroenLinksaf zijn op 20
april 2015 vragen gesteld op basis van artikel 37 van het
Reglement van Orde m.b.t. snippergroen in Bloemenoord.
De vragen zijn
gesteld naar aanleiding van verzonden facturen aan
inwoners (650 inwoners) die een recognitie betalen voor
het gebruik van gemeentegrond. In de factuur is ook
aangekondigd dat met ingang van volgend jaar een
marktconform tarief zal worden gevraagd voor het
betreffende gebruik.
In de beantwoording van de vragen wordt uiteen gezet dat
de aankondiging van het marktconform tarief, welke
inderdaad een forse prijsverhoging betekent voor de
gebruikers, voortvloeit uit de vastgestelde beleidsnotitie
snippergroen, daarin is een tarief bepaald van €6,- per
m2. Deze notitie is in november 2012 aan de raad
toegestuurd, middels een raadsvoorhangbrief.
In de beantwoording van de vragen wordt ook uiteengezet
op welke wijze de inwoners zullen worden geïnformeerd en
wordt verwezen naar het voornemen om een
gedifferentieerd tarief vast te stellen. Over het
gedifferentieerd tarief wordt het college binnenkort
geadviseerd. In de antwoordbrief wordt ook uiteen gezet
dat het niet het voornemen is een buurtbijeenkomst als
communicatiemiddel in te zetten. De reden daarvoor is dat
alle gebruikers die recognitie betalen (650 inwoners) zijn
aangeschreven, niet alleen inwoners uit Bloemenoord en

Het college besluit,
De artikel 37 vragen van de fractie Groen Linksaf
m.b.t. snippergroen te beantwoorden
overeenkomstig het bijgevoegde antwoord-schrijven,
met dien verstande dat i.o.m. portefeuillehouder nog
een aantal tekstuele aanpassingen worden
doorgevoerd.
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dat er een grote diversiteit in recognities is, zowel qua
prijs, omvang percelen als qua voorwaarden. Een
algemene bijeenkomst creëert dan eerder meer
onduidelijkheid dan duidelijkheid. Gesprekken kunnen
eerder op straatniveau worden aangegaan dan op
buurtniveau. Op straatniveau is vaak wel sprake van
vergelijkbaarheid.
Planontwikkeling Op 2 april jl. heeft de gemeenteraad een
Het college besluit,
Raadhuisplein
voorbereidingskrediet gevoteerd voor het Centrumgebied
- de uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten
Sprang-Capelle
Vrijhoeve. Momenteel is de ontwikkelende partij, Rialto,
(te zijner tijd) om medewerking te verlenen aan (een
(verplaatsing Plus voorbereidingen aan het treffen voor de herontwikkeling
deel van) de herontwikkeling van het Raadhuisplein
supermarkt)
van het Raadhuisplein. Het gaat hierbij om het verplaatsen (en omgeving) te Sprang Capelle door op grond van
en vergroten van de PLUS supermarkt, het maken van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo af te
diverse afzoomwinkels, het herbestemmen van het oude
wijken van de bepalingen van de bestemmingsplan
Raadhuis en het bouwen van woningen (20 appartementen "Vrijhoeve”;
voor Casade en 9 eengezinswoningen door Van Wanrooy). - in te stemmen met de opgestelde verantwoording
Naast deze vastgoedontwikkeling zal de gemeente de
groepsrisico zoals opgenomen in de bijlage;
openbare ruimte in meerdere fases herinrichten.
- de raad middels de bijgevoegde raadsvoorhangbrief
van dit voornemen in kennis te stellen, waarbij in de
Gelet op de stand van zaken bij de twee afzonderlijke
brief moet worden gemeld dat in het raadsvoorstel
projecten, zijnde het verplaatsen van de supermarkt (incl. van 2 april jl. het Pap reeds werd aangekondigd.
realisatie van de 20 appartementen) én de realisatie van
- alvorens de termijn van de raadsvoorhangbrief is
de 9 eengezinswoningen is er voor gekozen om de
verstreken zal er op 26 mei een informatieavond
ruimtelijke procedure te splitsen en de procedures hun
worden gehouden. De belanghebbenden zullen per
eigen tijdspad te laten bewandelen.
ommegaande worden uitgenodigd.
N.a.v. besluit het college een raadsinformatieavond
Procedure
in te plannen m.b.t. procedures ruimtelijke plannen.
Aangezien de gewenste ontwikkeling niet geheel past
binnen het vigerende bestemmingsplan is medewerking
verlenen aan de aanvraag mogelijk middels een
omgevingsvergunning waarmee op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3° Wabo wordt afgeweken van
het bestemmingsplan (“projectafwijkingsbesluit”). Hierop
is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing
(art. 3.10 e.v. Wabo). Dit betekent dat een ieder in de
Onderwerp
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gelegenheid wordt gesteld een zienswijze op dit initiatief
naar voren te brengen. Inzake dit planvoornemen zal op
korte termijn een informatieavond worden belegd.
Op 3 december 2014 heeft de derde informatieavond
plaatsgevonden omtrent de herinrichting van 't Lint,
gedeelte “Kerkstraat, Torenstraat en Oudestraat” te
Sprang-Capelle. Hier is het concept- ontwerp
gepresenteerd aan de belanghebbenden. Dit
conceptontwerp heeft vervolgens van 25 maart t/m 8 april
2015 ter inzage gelegen. Hierop hebben wij per brief zes
reacties ontvangen met diverse uiteenlopende vragen, die
geen aanleiding geven om het ontwerp aan te passen;

Het college besluit,
1. dat de door de ingediende zienswijzen
noodzakelijk geworden heroverweging van de
herinrichting van de Kerkstraat, Torenstraat en
Oudestraat niet leidt tot aanpassing van het ontwerp;
2. het definitieve ontwerp van deze herinrichting vast
te stellen, behoudens goedkeuring raad;
3a. de gemeenteraad in de vergadering van 18 juni
2015 voor te stellen om, in afwijking op het eerder
door de raad genomen besluit van 9 december 2010,
Voor uw concept reactie op de ingediende zienswijzen
de verkeersfunctie van de Kerkstraat, tussen
wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegde
Rembrandtlaan en Oudestraat, Torenstraat en
conceptbrieven.
Oudestraat, tussen Torenstraat en Kerkstraat,
conform bijgaand raadsvoorstel, te wijzigen in een
erftoegangsweg;
3b. bij de herinrichting gebruik te maken van een
open verharding welke bijdraagt aan een minimale
geluidsproductie bij een snelheid van 30 km/u;
4. het GVVP hier op aan te passen;
5. de indieners van de zienswijzen te berichten
conform bijgevoegde conceptreacties.
Op 1 augustus 2012 zijn de speciale scholen voor
Het college besluit,
basisonderwijs Dr. Hordijkschool (Waalwijk) en de Anton
De raad in zijn vergadering van 18 juni 2015 voor te
Pieckschool (Kaatsheuvel) gefuseerd tot SBO Het
stellen:
Zilverlicht. Na renovatie van het voormalige schoolgebouw - voor de bekostiging van de aanleg van een brug bij
van de Dr. Hordijkschool (Rembrandtpark, Waalwijk) heeft SBO Het Zilverlicht een aanvullend krediet van €
SBO Het Zilverlicht in oktober 2014 het pand in gebruik
73.500,- beschikbaar te stellen;
genomen. Sinds die tijd ervaren bewoners van het
- deze € 73.500 ten laste van de reserve
Rembrandtpark veel overlast van het haal- en
onderwijshuisvesting te brengen;
brengverkeer. Dit haal- en brengverkeer wordt
- hiervoor de 11e begrotingswijziging 2015 vast te
veroorzaakt door het feit dat een deel van de leerlingen
stellen.
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buiten Waalwijk woont en door ouders met de auto naar
school wordt gebracht. Omdat het Rembrandtpark een
doodlopende straat is, loopt het verkeer tijdens de haalen brengtijden vast. In overleg met de school,
vertegenwoordigers van bewoners uit het Rembrandtpark
en de politie is gezocht naar een oplossing voor het
probleem. De oplossing ligt in de aanleg van een brug
tussen SBO Het Zilverlicht en de Rubenslaan. De kosten
voor de voorbereiding en aanleg van de brug en de
aanpassing van het schoolterrein bedragen € 120.000,-. In
het voor de renovatie van de school beschikbaar gestelde
budget is geen rekening gehouden met aanpassingen in
het openbaar gebied of het aanpassen van de ontsluiting
van het schoolgebouw. Voor het bekostigen van de brug
wordt € 46.500,- onttrokken uit het krediet IUP 2013 2014 Verbetering omgeving basisscholen
(grootboeknummer 7950410). De resterende € 73.500,kunnen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting
worden gebracht. Over dit laatste dient de gemeenteraad
een besluit te nemen.
Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag aangepast met de
Het college besluit, het sociaal jaarverslag 2014 voor
nieuwe beschikbare informatie.
kennisgeving aan te nemen, met dien verstande dat
In de bijlage vindt u het sociaal jaarverslag over het jaar
er een passage moet worden opgenomen m.b.t.
2014.
inhuur en akkoord te gaan met verzending aan de
raad en de OR.
Het college wordt verzocht om dit sociaal jaarverslag 2014
voor kennisgeving aan te nemen.
Vervolgens zal het worden toegestuurd aan de raad
middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en aan
de OR.

