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"Ruimte voor de Rivier" afgerond. Na afronding van dit
Het college besluit:
project wordt het projectgebied, voor zover dit is gelegen
- in te stemmen met de inhoud van onderstaande
binnen de grenzen van de gemeente Waalwijk, weer aan
punten, met dien verstande dat het bij de stukken
de gemeente Waalwijk overgedragen.
gevoegde document “OBV Brief bijdrage
De gemeente Waalwijk was voor Waalwijks grondgebied
onderhoudskosten EVZ” wegens een vertrouwelijk
beheerder van de oude infrastructuur. Het is de bedoeling karakter niet openbaar gemaakt dient te worden.
dat dit voor de nieuwe situatie ook weer (deels) het geval De bedragen eenmalige afkoopsom op basis van de
is. Hiertoe zijn met de verschillende betrokken partijen
notitie “Beheer- en onderhoudskosten gemeente
afspraken gemaakt over de wijze waarop en tegen welke
Geertruidenberg en gemeente Waalwijk” zoals
financiële vergoeding het beheer en onderhoud plaats
opgenomen in het advies (€ 529.474) en de
vindt. Dit heeft geleid tot een tweetal overeenkomsten en overeenkomst ( Art.14 lid 2 € 529.674) stemmen niet
een brief. In voorliggend voorstel wordt uw college
overeen. Wethouder Van Groos zal hierover contact
gevraagd in te stemmen met deze overeenkomsten.
opnemen met de vakafdeling.
Verder Conform advies, zie onderstaand:
1.Objectovereenkomst, RVDR/2014/994, getekend
door de Staat d.d. 28-07-2014, inclusief het Beheer
en Onderhoudsplan Rivierverruiming Overdiepse
Polder, versie 074591269:0.1 / C03021.200027.001
B d.d. 06-04-2010 en de Notitie "Beheer- en
onderhoudskosten gemeente Geertruidenberg en
gemeente Waalwijk", versie GM-0056121, revisie D1
d.d. 12-04-2012;
2.Overeenkomst inzake het beheer en onderhoud van
het fietspad op de tussenkade aan de Bergsche Maas
langs de Overdiepse Polder, zaaknummer 31108068,
getekend door de Staat der Nederlanden d.d. 14-072015, incl. bijlage 1 t/m 3 d.d. 15-06-2015;
3.Brief Waterschap Brabantse Delta (kenmerk
15UT005945) d.d. 1 juni 2015 inzake de bijdrage van
de gemeente Waalwijk in de onderhoudskosten
Ecologische Verbindingszone Overdiepse Polder;
- in te stemmen met de ontvangst van een eenmalige
afkoopsom op basis van de notitie “Beheeren
onderhoudskosten gemeente Geertruidenberg en
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gemeente Waalwijk” van € 529.474,00 van De Staat
(Infrastructuur en Milieu);
- in te stemmen met het betalen van een eenmalige
afkoopsom van € 113.755,00 voor het beheren en
onderhouden van de Ecologische Verbindingszone
Overdiepse Polder aan het Waterschap Brabantse
Delta;
- het saldo van bovenstaande bedragen, ad €
415.719,00 ten gunste te laten komen van de
algemene reserve;
- het noodzakelijke bedrag voor onderhoud wegen als
gevolg van de areaaluitbreiding ad € 5.589,00 mee te
nemen in de begroting 2016.
Bij brief van 21 juni 2015 heeft het bestuur van het WOP
Centrum/Besoyen zich tot de griffie, het college en de
politieke partijen van de gemeente Waalwijk gewend. Het
bestuur maakt zich zorgen over het niet nakomen van de
parkeernormen in combinatie met de bouwprojecten in de
wijken Centrum en Besoyen. Men vreest dat de
parkeernormen op grote schaal worden geschonden en dat
bijna nooit wordt voldaan aan de met de raad afgesproken
normen.
Onder verwijzing naar de mogelijkheid van het opstarten
van een burgerinitiatief wordt informatie opgevraagd over
projecten in de wijken Centrum en Besoyen waar uw
college toestemming heeft gegeven af te wijken van de
parkeernormen; over hoeveel plaatsen het gaat; of uw
college zich bewust is dat deze wijken ingeklemd zitten
tussen autosnelwegen en hoe uw college denkt om te gaan
met de parkeernormen bij toekomstige projecten.
De Parkeernormennota wordt naar onze mening op een
juiste wijze toegepast, zowel getalsmatig als ten aanzien

Het college besluit,
1. in te stemmen met de inhoud en de verzending
van bijgaande conceptreactie met dien verstande dat
de brief tekstueel wordt aangepast door toevoeging
van de tekst: "Mocht u naar aanleiding van deze brief
nog vragen of aanvullende informatie nodig hebben
dan zijn wij altijd bereid u deze te doen toekomen";
2. de reactie, door tussenkomst van de griffie, in
handen te stellen van de gemeenteraad.
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van het uitgangspunt dat de benodigde parkeerplaatsen op
eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Daar waar de
noodzaak aanwezig is om af te wijken vindt dat plaats
binnen de kaders die in deze nota zijn opgenomen. Bij
projecten in de nabije toekomst zal op eenzelfde wijze
worden geopereerd, zij het dat dan een verbeterde versie
van de Parkeernormennota moet worden gehanteerd.

In bijgaande conceptreactie wordt inhoudelijk uitgebreider
ingegaan op de brief van het bestuur van het WOP
Centrum/Besoyen.
Vragen art. 37 RvO Naar aanleiding van verschillende perspublicaties over
van de SGP fractie budgetplafonds en wachtlijsten bij aanbieders in de jeugd
betreffende zorgen – GGz is een nieuwsbrief ( d.d. 31 juli 2015) opgesteld
rond
voor raadsleden in de Regio Hart van Brabant. In deze
budgetplafonds in
nieuwsbrief is aangegeven op welke wijze in de regio Hart
de jeugd - GGz.
van Brabant de contracten met de aanbieders zijn
afgesloten en welke acties worden ingezet om de
knelpunten van de wachtlijsten en de bereikte
budgetplafonds op te lossen. De contracten hebben een
zogenoemd budgetplafond per aanbieder gebaseerd op de
informatie over de jeugdhulp die betreffende aanbieder in
2014 heeft gerealiseerd. Een klein aantal aanbieders ( op
13 -8-2015 : 9 ) heeft aangegeven het budgetplafond
inmiddels te hebben bereikt. Om bovenvermeld knelpunt
op te lossen is een actieplan “wachtlijst jeugdhulp regio
Hart van Brabant” opgesteld. Naar aanleiding van de
toegezonden nieuwsbrief aan de raadsleden zijn
aanvullende vragen art. 37 RvO door de fractie van de
SGP gesteld betreffende de budgetplafonds in de jeugdGGz en de consequenties hiervan voor de inwoners van de
gemeente Waalwijk die jeugdhulp nodig hebben.

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van de schriftelijke vragen ex.
art. 37 RvO van de SGP – fractie betreffende de
zorgen rond budgetplafonds in de jeugd – GGz;
2. Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde
concept- brief aan de SGP – fractie.

