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Correspondentie met
een inwoner over
Baanbrekers
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Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) is wettelijk
belast met het toezicht op de naleving van het beheer van de
archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn
overgebracht. In deze hoedanigheid heeft het SALHA een
rapportage geformuleerd op basis van Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI). Dit verslag schetst een beeld van de stand van
zaken van het archief- en informatiebeheer in de gemeente
Waalwijk en de mate waarin de gemeente voldoet aan de
vereisten van de archiefwetgeving. Uw college draagt zorg voor
de archiefbescheiden van onze gemeente.
Het verslag treft u als bijlage aan.
Op alle punten KPI’s scoort Waalwijk voldoet deels/voldoet
geheel.
De belangrijkste verbeterpunten die voor de komende periode op
de planning staan zijn:
• Vernietigen van de daarvoor in aanmerking komende digitale
archiefbescheiden (KPI 5);
• Onderhoud uitvoeren aan de scanners zoals beschreven in het
Handboek vervanging (KPI 5);
• Het digitaliseren van de registers van de burgerlijke stand,
zodat deze bewaard kunnen worden in een ruimte die voldoet
aan de eisen uit de Archiefwet (KPI 7).
• Verminderen van de luchtvochtigheid in de archiefruimte in de
zomer of zoeken naar een ander depot voor de te bewaren
archiefbescheiden (KPI 7)
De uitkomsten van dit voortgangsverslag zullen verwerkt worden
in het jaarverslag Informatie- en Archiefbeheer 2019 ten
behoeve van het college en de raad.
Op 25 januari heeft een inwoner wethouder Bakker een brief
geschreven over Baanbrekers. We stellen voor om met de
bijgesloten brief te reageren.
De inwoner vraagt aan wethouder Bakker en aan de andere
wethouders in het bestuur van Baanbrekers om nog eens goed
naar het beleid te kijken. Deze brief heeft meneer ook naar de
andere Langstraat- gemeenten gestuurd. Daarop is wethouder
Blankers van de gemeente Heusden op 4 februari in gesprek met
hem gegaan. In dit gesprek zijn de vragen beantwoord. We
volstaan daarom met het verwijzen naar dit gesprek in onze
reactie.

Besluit
* kennis te nemen van bijgevoegd Voortgangsverslag
Informatie- en archiefbeheer 2019
* het voortgangsverslag toe te voegen aan het Jaarverslag
Informatie- en archiefbeheer 2019 dat begin 2020 aan de
raad wordt toegezonden ter voldoening van art.8 van de
Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014

in te stemmen met de reactie in de bijlage zodat deze
verstuurd kan worden.
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B50.RNO

Benoeming mevr. N.
Fouchier tot lid Raad
van Toezicht
Stichting Bravoo

Van de Raad van Toezicht van Stichting Bravoo is, in verband
met het aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht per 1
januari 2020, een voorstel ontvangen tot benoeming van een
nieuw lid van de Raad van Toezicht. De benoeming van de leden
van de Raad van Toezicht is op grond van artikel 48 van de Wet
op het primair onderwijs en de stichtingsstatuten een
bevoegdheid van de gemeenteraden (i.c. de gemeenteraden van
Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk).

De raad in zijn vergadering van 14 mei 2020 voor te stellen
mevrouw N. Fouchier uit Breda te benoemen tot lid van de
Raad van Toezicht van Stichting Bravoo.

B51.RNO

Verzoek tot kappen
van bomen
Berckenrodelaan 12

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief en de raad
hiervan op de hoogte te stellen.

B52.RNO

Beleidsmatige en
financiële kaders
concept-begroting
2021 en meerj.
begroting 2021-2024
SALHA

Bewoner heeft veel overlast van bomen en verzoekt tot kap.
De argumenten zijn vallende bladeren, luisoverlast en flinke
doorns die deze Robinia’s inderdaad hebben. Getoetst aan het
Toetsingscriteria kapvergunningen in de Vastgestelde werkwijze
bomen vormt deze natuurlijke overlast geen argument om
bomen te kappen. De overlast van doorgroeiende wortels is wel
een gezamenlijke zorg. Beschermende maatregelen zijn mogelijk
zonder opoffering van de bomen. Er is voor ons dus geen
argument om voor de genoemde overlast de bomen te kappen.
De Van Berckenrodelaan, de Mercatorlaan en de Liefrinckstraat
staan op de planning om opnieuw ingericht te worden. Aanleiding
is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Hiervoor zijn
de bomen onderzocht op vitaliteit en veiligheid. Het blijkt dat een
groot aantal bomen ziek is en dat de wortels veel overlast en
beschadiging aan riolering en fundering veroorzaken. Ons
voorstel toen was om de bomen te vervangen. Dit is ook gedeeld
met de bewoners.
De plannen voor herinrichting staan tijdelijk on hold omdat we
eerst het eigendom van de voortuinen afronden. Zodra dat het
geval is, herpakken we de herinrichting en daarmee mogelijk ook
een kapvergunningsprocedure voor het vervangen van de
bomen.
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Langstraat
Heusden Altena (SALHA) heeft de jaarlijkse kaderbrief
toegestuurd aan de raad (zie bijlage). Het DB informeert u
hiermee over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die
relevant zijn voor de concept-begroting 2021 en de
meerjarenbegroting 2021-2024 van het SALHA. Het SALHA wil

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de
raad wordt geadviseerd geen bezwaren of opmerkingen
over de kaders in te dienen en in de begroting van 2021
van de gemeente Waalwijk het feitelijke bijdrage bedrag op
te nemen uit de nog op testellen begroting SALHA 2021.
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Onderwerp

B53.RNO

Aanvraag
omgevingsvergunning gemaal
AWW
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bouwdossiers gaan digitaliseren en via de website beschikbaar
stellen. De dekking voor de aanzienlijke kosten hiervoor worden
op incidentele basis gezocht bij de desbetreffende deelnemers.
Dit geldt niet voor Waalwijk omdat de bouwdossiers van
Waalwijk al gedigitaliseerd zijn. De overige doelen uit het
beleidsplan van het SALHA kunnen worden gerealiseerd binnen
de bestaande begroting.
De te betalen bijdrage aan SALHA zal conform de beleidsmatige
en financiële kaders in 2021 slechts stijgen met het
inflatiepercentage voor verwachte loon- en prijsstijgingen. In de
Nota van Uitgangspunten van de gemeente Waalwijk voor de
begroting 2021 is uitgegaan van een prijscompensatie van 2%.
De procentuele stijging van de bijdrage aan SALHA zal
waarschijnlijk door andere uitgangspunten iets hoger zijn, 2,6%.
Het voorstel is in de begroting 2021 van de gemeente Waalwijk
het feitelijke bijdragebedrag op te nemen uit de nog op te stellen
begroting SALHA 2021. (ter info: de bijdrage aan het SALHA
bedraagt in 2020 € 350.751,--, behandeling begroting SALHA
2021 staat gepland voor de raad op 18 juni 20).
Op basis van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling
SALHA 2019 kan de gemeenteraad eventuele bezwaren tegen, en
opmerkingen over de kaders bij het algemeen bestuur indienen
vóór 1 april.
Het waterschap Brabantse Delta heeft op 6 februari jl. een
omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een
gemaal in het Zuiderkanaal direct ten westen van
bedrijventerrein Haven 7 in het verlengde van de Sprangse sloot.
De aanleg van het gemaal maakt deel uit van het project
Aanpassen waterhuishouding Waalwijk (AWW) van het
waterschap. Dit project staat vooral in het teken van het
realiseren van natuurontwikkeling in het gebied Westelijke
Langstraat. Voor de natuurdoelen moet in de Westelijke
Langstraat een hoger peil gevoerd worden. De voorgenomen
aanpassingen aan het watersysteem leiden ertoe dat water uit
landbouw- en stedelijk gebied niet langer wordt afgevoerd door
het Zuiderafwateringskanaal, maar via het Zuiderkanaal
rechtstreeks naar de Bergsche Maas.
De realisatie van het gemaal is tevens van belang voor het
project oostelijke insteekhaven en de aanleg van de randweg aan

Besluit

1. medewerking te verlenen aan de aanvraag door een
ontwerpomgevingsvergunning in procedure te brengen;
2. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel in de
gelegenheid te stellen hierop een zienswijze te geven en
voor te stellen de aanleg van een gemaal in het
Zuiderkanaal ten westen van bedrijventerrein
Haven 7, in het verlengde van de Sprangse sloot, conform
artikel 6.5, derde lid, Bor aan te wijzen als categorie van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
is vereist;
3. met de aanvrager een anterieure overeenkomst te
sluiten waarvan in ieder geval een verhaalsregeling inzake
planschade en nadeelcompensatie deel uitmaakt.
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de noordzijde van bedrijventerrein Haven. Door plaatsing van het
gemaal kan secundaire kering tussen het gemaal en het
Drongelens kanaal namelijk komen te vervallen. Blijft de kering
gehandhaafd, dan vormt dit een belemmering voor de aanleg van
de noordelijke randweg en moet voor de insteekhaven een
keerklep worden geplaatst in een duiker (kosten ca. € 200.000,).
Voor het project AWW is een projectplan Waterwet in procedure
gebracht door het waterschap. Op 18 juni 2019 heeft het
waterschap een informatiebijeenkomst georganiseerd aan de
Gompenstraat in Waalwijk, waarbij een ieder kennis kon nemen
van en vragen stellen over het project AWW, waaronder de
aanleg van het gemaal. Deze bijeenkomst is aangekondigd het
Weekblad Waalwijk (12 juni 2019). Vanuit de gemeente is een
ambtelijke toehoorder (Ed Muller, team TOOR) aanwezig
geweest.
De aanleg van een gemaal is een m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteit. Op 21 januari jl. heeft uw college besloten dat het
opstellen van een m.e.r. voor deze activiteit niet nodig is, omdat
er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu.
Het bestemmingsplan laat het gemaal niet toe. Medewerking aan
de aanvraag is mogelijk met een omgevingsvergunning waarmee
op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° (een zgn.
projectafwijkingsbesluit of pab) wordt afgeweken van het
bestemmingsplan. Hierop is de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing (art. 3.10 e.v. Wabo).
Op 19 mei 2016 heeft de raad besloten de
raadsvoorhangprocedure te wijzigen, zodat de raad via een
raadsvoorstel in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te
geven. Wij stellen voor dit middels bijgevoegd raadsvoorstel te
doen. Gelet op de planning van het project AWW waarbij medio
dit jaar met de uitvoering zou moeten worden begonnen, stellen
wij tevens voor de raad te vragen de aanleg van het gemaal in
het Zuiderkanaal conform artikel 6.5, derde lid, Bor aan te wijzen
als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen is vereist.
Tot slot wordt voorgesteld de financiële uitvoerbaarheid van het
project voor de gemeente te borgen door met de aanvrager een
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Artikel 47 vragen
RvO: PvdA, SGP en
D66 afronding
Faillissement SLEM
Waarstaatjegemeent
e 2019 en
klanttevredenheidson
derzoek 2019
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overeenkomst te sluiten met daarin een verhaalregeling voor
eventuele schade en nadeelcompensatie.
Beantwoording vragen ex, artikel 47 RvO door fracties van :
PvdA, SGP en D66 m.b.t. afronding faillissement SLEM.
Voorgesteld wordt met de beantwoording in te stemmen.
De gemeente Waalwijk heeft in de periode oktober – november
2019 deelgenomen aan de Burgerpeiling van VNG
Realisatie/Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is
uitgevoerd door onderzoeksbureau Het PON uit Tilburg.
Bijgaand treft u de rapportage aan en een raadsinformatie t.b.v.
de aanbieding aan de raad.

Besluit

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van PvdA, SGP en D66 m.b.t. afronding
faillissement SLEM.
1. Kennis te nemen van de rapportage
Waarstaatjegemeente 2019 en het
klanttevredenheidsonderzoek 2019;
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief.

