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Op 8 november jl. heeft uw college ingestemd met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68' (Sprang-Capel).
Het plan maakt de bouw van een bedrijfsruimte mogelijk die
nodig is voor een (agrariche) bedrijfsaanpassing.
Nadat de raad middels een raadsinformatiebrief (73-19) is
geïnformeerd, heeft het voorontwerp gedurende zes weken ter
inzage gelegen in het kader van de inspraak. Tijdens de
inspraaktermijn heeft de initiatiefnemer een
informatiebijeenkomst georganiseerd, waarvan een verslag is
gemaakt dat als bijlage is bijgevoegd. Er zijn geen
inspraakreacties binnengekomen. In het kader van het wettelijk
vooroverleg heeft het waterschap een positief wateradvies
gegeven en heeft de provincie een tweetal opmerkingen
gemaakt. Over de beantwoording van de reactie van de provincie
heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden. De beantwoording
is opgenomen in de bijgevoegde Nota inspraak en vooroverleg en
geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Nota van inspraak
en vooroverleg en te besluiten het ontwerpbestemmingsplan op
wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen.
Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de Marktverordening Waalwijk
2009 bepaalt het college ten aanzien van de markt: het aantal
standplaatsen, de afmetingen van de standplaatsen, de opstelling
en indeling van de markt en welke standplaatsen worden
toegewezen als vaste standplaats en welke als
standwerkersplaats.
De weekmarkt in Waalwijk is met ingang van 1 juli 2019
verplaatst naar de locatie ‘centrum’, zijnde het Raadhuisplein,
een gedeelte van de Grotestraat en een gedeelte van de
Stationsstraat.
Voorafgaande hieraan hebben de vaste standplaatshouders een
standplaats toegewezen gekregen. Bij deze toewijzing kon
slechts beperkt rekening gehouden worden met anciënniteit.
Redenen zijn onder andere dat de standplaatsen niet allemaal
even groot zijn, niet allemaal geschikt zijn voor elke branche en
het gegeven dat de standplaatsen ingenomen moeten worden op
volgorde van aankomst. Daarnaast dienden afspraken gemaakt
te worden met diverse ondernemers over mogelijke calamiteiten.
Om een en ander te formaliseren is het nodig dat is bepaald: het

Besluit
1. in te stemmen met de Nota inspraak en vooroverleg
voorontwerpbestemmingplan Nieuwevaart 68;
2. het ontwerpbestemmingsplan Nieuwevaart 68 op
wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen.

- het aantal standplaatsen, de afmetingen van de
standplaatsen en de opstelling en indeling van de markt,
conform bijgevoegde plattegrond, vast te stellen;
- dat bijgevoegde plattegrond van de weekmarkt in
Waalwijk de plattegrond met datum 12 december 2017
vervangt.

Nr.

Onderwerp

B50.RNO

Onttrekken deel
Zomerdijk in
Waalwijk aan het
openbaar verkeer

B51.RNO

Strategische Visie
Waalwijk 2025
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aantal standplaatsen, de afmetingen van de standplaatsen en de
opstelling en indeling van de markt.
Dientengevolge verzoeken wij u bijgevoegde plattegrond vast te
stellen.
Ter realisatie van de nieuwe insteekhaven, containerterminal en
een bedrijfsperceel van circa 9 ha voor water gerelateerde
bedrijvigheid ten noorden van de bestaande industriehaven op
bedrijventerrein Haven
in Waalwijk dient een gedeelte van de Zomerdijk verwijderd en
een nieuw stuk weg aangelegd te worden.
Aangezien het te verwijderen gedeelte van de Zomerdijk (300 m)
een openbare weg is, moet deze op grond van de Wegenwet
onttrokken worden aan het openbaar verkeer.
In de eerste helft van 2020 zal het betreffende gedeelte van de
Zomerdijk verwijderd worden. Het nieuw aan te leggen
weggedeelte, waardoor de twee overgebleven gedeelten van de
Zomerdijk weer op elkaar
aangesloten zijn, zal naar verwachting in de tweede helft van
2022 gereed zijn. In de tussenliggende periode (2020-2022)
dient men gebruik te maken van de omleidingsroute ZomerdijkSluiswegAltenaweg-Industrieweg-Hazardweg-GansoyensesteegZomerdijk en vice versa.
Op het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing.
Tijdens deze procedure worden belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken ten
aanzien van het voorgenomen besluit. In de raadsvergadering
van 10 oktober 2019 heeft de raad besloten om het ontwerp om
een deel van de Zomerdijk in Waalwijk te onttrekken aan het
openbaar verkeer ter inzage te leggen. Dit ontwerp heeft
vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2
Wegenwet jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
vanaf donderdag 31 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Er is dan ook
geen aanleiding om het voornoemde ontwerp te herzien.
Op 21 september 2017 is de strategische visie Waalwijk 2025
‘Samen werken aan de toekomst’ door de raad vastgesteld. De
25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt,
Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid zijn verdeeld

Besluit

de raad te adviseren in te stemmen met bijgevoegd
ontwerpbesluit strekkende tot het onttrekken van een
gedeelte van de Zomerdijk (300 m) in Waalwijk aan het
openbaar verkeer.

Bijgevoegde Raadsinformatiebrief met de VISIEWIJS te
versturen naar de Raad.
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Overlast boom
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en geborgd binnen de vaste structuur van programma’s en
teams. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties
werken we aan de uitvoering van deze doelstellingen. Twee keer
per jaar wordt het bestuur en de Waalwijkse samenleving
geïnformeerd over de stand van zaken in de uitvoering van de
strategische visie via de bijgevoegde VISIEWIJS en de visual
www.waalwijk2025.nl. Hiermee laten we zien waar we aan
werken en wat er is gerealiseerd. Elk half jaar verschijnt er een
nieuwe update (na de zomervakantie en na de kerstvakantie).
Dit is het vierde exemplaar.
Voorstel brief met reactie op de notities en de petitie van de
Stichting Zorgen om onze zorg in Waalwijk
(ZOWZ).
In december 2019 heeft de algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA) van Parkmanagement plaatsgevonden. In
het kader van de sturing en controle op verbonden partijen is
van belang dat de raad ontwikkelingen binnen Parkmanagement
kan volgen. Daarom wordt voorgesteld de raad middels de
bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de AVA en
de bredere ontwikkelingen binnen Parkmanagement.
Bewoner stelt in zijn schrijven enkele bomen tegen zijn
achtertuin aan de orde, die hij vanwege omvang en natuurlijke
overlast voor ondermeer zijn groentetuin, graag wil laten
verwijderen. Dit verzoek hebben wij getoetst aan het
vastgestelde kapbeleid, op basis waarvan wij dit verzoek
afwijzen.
Het afgelopen jaar is samen met de geloofsgemeenschappen uit
de gemeente Waalwijk gewerkt aan een visie op de toekomst van
het religieus erfgoed. Het proces om tot deze visie te komen is
afgerond en het document is hiermee klaar om aan de raad te
worden voorgelegd. In juni 2019 is de raad hier middels een
raadinformatiebrief over geïnformeerd. Deze visie is de eerste
stap in het proces waarin nagedacht wordt over de toekomst van
religieuze gebouwen. De visie omvat de omgang met het
religieus erfgoed, eventuele functieveranderingen, belangrijke
procesafspraken bij verschillende scenario's en de rol van de
gemeente in deze processen.
Door de Kinderombudsman is een onderzoek uitgevoerd met als
doel meer zicht te krijgen op wat het voor kinderen betekent als

Besluit

te antwoorden conform bijgevoegde brief en een afschrift
aan de raad te doen toekomen.
In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde
concept-raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad van
Waalwijk.

In te stemmen met bijgevoegde D2020-01-003943 brief en
de Raad te informeren.

De visie religieus erfgoed vast te stellen en aan de raad
voor te leggen.

Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief
betreffende het rapport "Ik ben meer dan een probleem"
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er sprake is van meerdere problemen in hun leven. Het richt zich
met name op kinderen die te maken hebben in de thuissituatie
met armoede, gescheiden ouders die niet meer normaal met
elkaar omgaan en ruzie/ geweld. Door de
griffie/agendacommissie is verzocht om de raad te informeren
over het standpunt van het college ten aanzien van de inhoud
van het rapport.
In bijgevoegde Raadsinformatiebrief is het standpunt van ons
college weergegeven. Kort samengevat komt het er op neer dat
we de conclusies die voortvloeien uit het onderzoek ( schriftelijk
en mondeling) herkennen. De daaruit voortvloeiende
aanbevelingen maken al deels onderdeel uit van het beleid en
worden al als sturingsfactoren gehanteerd. Het structureel
aanbieden van opvoedingsondersteuning aan gezinnen met
kinderen met 3 of meer gebeurt nog niet. Dit vraagstuk zal
worden meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe
Jeugdkader 2020 dat op 20 februari a.s. geagendeerd staat voor
behandeling door de gemeenteraad.
Beantwoording
Namens de SGP-fractie hebben de heren Tiemstra en Van Zelst
vragen SGP inzake
vragen gesteld op basis van artikel 47 RvO over ouderenzorg. De
ouderenzorg o.b.v.
vragen zijn bijgevoegd, evenals het rapport 'Oud en zelfstandig
art 47 RvO
in 2030, Een reisadvies' waardoor de vragenstellers aan wordt
gerefereerd, en de conceptbeantwoording. Het college wordt
voorgesteld kennis te nemen van de gestelde vragen van de
SGP-fractie en het betreffende rapport, en een schriftelijke
reactie te sturen aan de heren Tiemstra en Van Zelst volgens
bijgevoegd concept.
Art. 47 vragen Rvo
Beantwoording schriftelijke vragen op grond van artikel 47 van
fracties ChristenUnie, het Reglement van Orde m.b.t. arbeidsuitbuiting.
SGP, GroenLinksaf,
PvdA en Lijst IJpelaar
inzake
arbeidsuitbuiting
Uitgiftecriteria Haven In zijn vergadering van 11 februari 2020 heeft de raad door
8 Oost
middel van een amendement de vaststelling van de
uitgiftecriteria voor dit terrein aan zich gehouden. Uw college
heeft eerder deze criteria vastgesteld ( vergadering 23 december
2019 en 14 januari 2020). Bijgaand raadvoorstel formaliseert dit
deel van het amendement door de raad deze criteria vast te laten
Onderwerp
standpunt college ten
aanzien van het
Rapport 'Ik ben meer
dan mijn problemen'
van de
Kinderombudsman

Besluit
van de Kinderombudsman.

- kennis te nemen van de gestelde vragen van de SGPfractie d.d. 20 januari 2020 inzake ouderenzorg;
- kennis te nemen van het rapport 'Oud en zelfstandig in
2030, Een reisadvies';
- een schriftelijke reactie te sturen aan de heren Tiemstra
en Van Zelst volgens bijgevoegd concept.

in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen
artikel 47 Reglement van Orde middels bijgevoegde brief.

De raad voor te stellen de selectiecriteria voor de uitgifte
van Haven 8 oost conform het gestelde in bijgaand
raadsvoorstel vast te stellen.
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stellen.
Beantwoording schriftelijke vragen Schone Luchtakkoord. Omdat
het Schone Lucht Akkoord goed aansluit op onze ambities voor
duurzaamheid en gezondheid wordt tevens voorgesteld om toe te
treden tot het akkoord.

Nr.

Onderwerp

B60.RNO

Beantwoording
schriftelijke vragen
Art 47 RvO van de
fractie van
GroenLinksaf m.b.t.
Schone Lucht
Akkoord
Beantwoording art 47 Bijgevoegd de concept-antwoordbrief art. 47 vragen RvO inzake
vragen fractie D66
een regenboogzebrapad van de fractie van D66.
m.b.t.
regenboogzebrapad

B61.RNO

B62.RNO

Aanvulling
bestemmingsplan
Herziening
Centrumplan
Waalwijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in
de procedure inzake vaststelling van het bestemmingsplan
Herziening Centrumplan Waalwijk een tussenuitspraak gewezen
op 5 februari 2020. In de tussenuitspraak komt ze tot de
opdracht aan de raad om nader te motiveren dat het
bestemmingsplan uit een oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening nodig is. Dat met het bestemmingsplan een
tegemoetkoming in planschade kan worden geboden mag wel
een rol spelen in de afweging, maar is in dit geval onvoldoende
onderbouwing voor dit plan. De nadere onderbouwing is
opgenomen in bijgevoegde notitie Motivatie bestemmingsplan
Herziening Centrumplan Waalwijk. Alle overige informatie leest u
in het bijgevoegde raadsvoorstel..

Besluit
1. De schriftelijke vragen over het Schone Lucht Akkoord te
beantwoorden conform bijgevoegde bijlage;
2. Bij de projectorganisatie van het Schone Lucht Akkoord
een verzoek tot toetreding in te dienen.

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief art. 47 RvO
inzake een regenboogzebrapad en deze aan te bieden aan
de raad, met dien verstande dat bij antwoord 1 de context
moet worden aangegeven waarom het Mollercollege hierbij
wordt betrokken.
de raad middels bijgevoegd preadvies voor te stellen
1.de realisatie van een doorsteek tussen Grotestraat 229a
en 227 niet langer noodzakelijk is;
2.Niet over de te gaan tot onteigening van de percelen die
noodzakelijk zijn voor de doorsteek tussen Grotestraat
229a en 227;
3.Uw besluit en de notitie ‘Motivatie bestemmingsplan
Herziening Centrumplan Waalwijk’ vast te stellen als
onderdeel van het bestemmingsplan Herziening
Centrumplan Waalwijk d.d. 11 oktober 2018 en deze notitie
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State en appellanten toe te sturen.
4.in te stemmen met het raadsvoorstel aanvulling
bestemmingsplan Herziening Centrumplan Waalwijk, met
inachtneming van een tweetal tekstuele aanpassingen.
Schrappen van het woord 'achten' in voorstel en besluit. En
bij motivatie vermelden zonder schade ook geen
schadevergoeding. En in de conclusie het woord 'achten'
schrappen.

