Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Actualisatie
bodemfunctieklassekaart

B50.RNO

Opvolging RKC
rapport Verbonden
Partijen

B51.RNO

Nota reserves en
voorzieningen 2020

COLLEGEBESLUITEN D.D. 07-04-2020
Samenvatting / toelichting
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van Haven 8 Oost. Dit
gebied moet voor de ontwikkeling opgehoogd worden. Door de
bodemfunctieklassekaart aan te passen mag daar industriegrond
toegepast gaan worden. Er vindt geen verslechtering van de
bodemkwaliteit plaats omdat de ontvangende bodem ook de
kwaliteit industrie heeft. Daarnaast sluit de functie industrie aan
bij de kwaliteit van de her te gebruiken grond. Het kunnen
hergebruiken van industriegrond zorgt voor een kostenbesparing
omdat vrijkomende industriegrond niet afgevoerd hoeft te
worden en voor de ophoging geen AW2000 grond aangekocht
hoeft te worden. De wijziging van de bodemfunctieklassekaart
past binnen het bestaande bodembeleid van de gemeente
Waalwijk.
In december 2018 heeft de Rekenkamercommissie een
onderzoek gepresenteerd over verbonden partijen. Onderzocht
werd of de gemeente(raad) grip heeft op vier verbonden
partijen: Hart van Brabant, OMWB, Baanbrekers en
Parkmanagement. De algemene conclusie was dat de gemeente
grip heeft op verbonden partijen. Tegelijk deed de Rekenkamer
aan zowel de raad als college enkele aanbevelingen. Met deze
raadsinformatiebrief brengen we de gemeenteraad op de hoogte
van de stand van zaken.
In de door de raad recent vastgestelde financiële verordening
2020 is vastgelegd dat de nota reserves en voorzieningen
minstens eenmaal per raadsperiode geactualiseerd dient te
worden. De nu nog geldende nota reserves en voorzieningen
dateert van 2015, vandaar deze nieuwe versie. Verder is in het
kader van de begroting 2019 door de raad bepaald dat de nota
reserves en voorzieningen vanaf nu om de 2 jaar geactualiseerd
moet worden. Aan de nieuwe nota reserve en voorzieningen
2020 is separaat een overzicht van alle posten toegevoegd, met
een beoordeling of deze gehandhaafd of opgeheven moeten
worden. Daarbij wordt van reserves van beperkte omvang
(beneden de € 50.000) en met weinig mutaties voorgesteld deze
op te heffen, voor zo ver dat mogelijk is. Vaak zijn die reserves
ooit gevormd vanuit de algemene reserve, vandaar dat eventueel
nog resterende middelen naar de algemene reserve gaan; dit
betreft 3 reserves (in totaal voor € 47.000). Daarnaast worden
formeel 2 reserves opgeheven, omdat die geen restant middelen

Besluit
de aangepaste bodemfunctieklassekaart vast te stellen.

1. de concept Raadsinformatiebrief vast te stellen en door
te zenden naar de gemeenteraad, met dien verstande dat
de tekst m.b.t. het dashboard moet worden uitgebreid.

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel nota reserves
en voorzieningen 2020, met de daaraan gekoppelde
toetsing van bestaande reserves en voorzieningen.
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meer hebben. Verder wordt voorgesteld 2 reserves een nieuwe
naam te geven: de reserve milieusubsidies hernoemen in de
reserve energietransitie en de reserve revitalisering Haven I tot
en met VI in reserve revitalisering bedrijventerreinen. In een
enkele situatie liggen de doelen van bepaalde reserves zo dicht
bij elkaar, dat voorgesteld wordt één van de twee reserves op te
heffen en de restant middelen over te brengen naar de andere
(blijvende) reserve. Dit betreft 5 reserves.
Het gebruik van het openbaar vervoer voor werknemers op het
bedrijventerrein (Haven 1-8) is niet aantrekkelijk. Het busstation
is de laatste halte en ligt te ver weg. De loopafstand bedraagt al
snel minimaal 1 a 2 kilometer (20-30 minuten). Met dit voorstel
voegen we een slimme en duurzame mobiliteitsoptie toe voor
Waalwijk, die we samen met bedrijven en kennisinstellingen
hebben ontwikkeld: een E-step deelsysteem tussen het
busstation en het bedrijventerrein. Waalwijk is daarmee de
eerste gemeente in Nederland met een dergelijke oplossing. De
start is voorzien in augustus 2020 met een looptijd van twee
jaar.
In het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam Vooruit' is de ambitie
uitgesproken om in deze periode te starten met smart city pilots:
het gebruik maken van nieuwe technologie en innovaties. Een
andere ambitie uit het coalitieakkoord is het inzetten op smart
mobility, het vol gaan voor nieuwe vormen van mobiliteit. Deze
twee ambities zijn vertaald in het Plan van Aanpak Smart City
(college van 2 april 2019), waarbij gekozen is voor de focus op
smart mobility.
In de zomer van 2019 is er samen met bedrijven, andere
overheden en kennisinstellingen gewerkt aan de Strategische
agenda Smart Move Waalwijk (college van 3 september 2019).
Daarin hebben we samen vier mobiliteitsuitdagingen
geformuleerd om slim op te pakken: (1) last mile solution tussen
busstation en bedrijventerrein, (2) slimme haven, (3) E-bike
deelsysteem via de snelfietsroute en (4) last mile pakket
bezorging.
Op 5 november 2019 organiseerde we het Smart Move Event:
ruim 60 (internationale) bedrijven en kennisinstelling
presenteerde hun oplossing voor de vier uitdagingen. Een jury
met o.a. wethouder Bakker koos de E-step oplossing van de

Besluit

1. in te stemmen met de komst van de pilot E-Steps voor 2
jaar.
2. de organisatie te vragen een overeenkomst op te stellen
met CitySteps op basis van de inhoudelijk en
financiële kaders zoals beschreven in de businesscase.
3. in te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief
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start-up CitySteps als winnaar op basis van de criteria:
wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. CitySteps ontving
een kickstartpremie van €15.000 ten behoeve van vooronderzoek
en het opstellen van een businesscase.
De KHN heeft een brief aan het college en de raad gestuurd over
de impact van de coronacrisis op de horeca. Zij vraagt de
gemeente lokale maatregelen te nemen.
In de concept-reactie wordt aangegeven dat het college van
Waalwijk kiest voor maatwerk. Getroffen ondernemers kunnen
een onderbouwd verzoek indienen voor het verlenen van uitstel
voor de incasso van de lokale lasten.
Door de ChristenUnie zijn art.47 vragen gesteld ten aanzien van
de regie op het sociaal domein in het kader van één huishouden,
één plan, één regisseur. Deze vragen zijn beantwoord in
bijgevoegd schrijven.
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Beantwoording art.
47 vragen RvO
ChristenUnie inzake
Eén huishouden, één
plan, één regisseur
Stand van zaken
Vanaf 22 mei 2019 lagen het ontwerp-inpassingsplan PAS
zienswijzen
Westelijke Langstraat (hierna het PIP), het ontwerp partiële
Westelijke Langstraat herziening peilbesluit Oosterhout - Waalwijk en de ontwerp
ontheffing Wet natuurbescherming voor een ieder voor een
periode van 6 weken ter inzage. Gezien het grote belang van het
behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de
gebruikers en bewoners in en rondom het gebied Westelijke
Langstraat heeft uw college, mede namens de gemeenteraad,
een formele zienswijze ingediend. Deze zienswijze is op 28 juni
2019 ingediend en na bespreking in de B-raad van 4 juli 2019
door de gemeenteraad aangevuld. Op 6 maart 2020 hebben
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant het PIP,
inclusief bijbehorende MER, inclusief de Nota van Zienswijzen en
Wijzigingen,
gewijzigd vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het PIP PAS
Westelijke Langstraat ligt van 19 maart 2020 tot en met 29 april
2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben
ingediend. Wij adviseren uw college geen beroep aan te tekenen
omdat de slagingskans klein is. Wel wordt geadviseerd voor 29
april een brief te sturen in reactie op de beoordeling van de
zienswijzen.
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Besluit

1. In te stemmen met het versturen van de concept-reactie
aan de KHN;
2. Een kopie van deze reactie toe te sturen aan de
gemeenteraad.

Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 47
vragen van de ChristenUnie betreffende één huishouden,
één plan, één regisseur
1. Kennis te nemen van de stand van zaken zienswijzen
PIP PAS Westelijke Langstraat;
2. Geen beroep aan te tekenen tegen het besluit tot
vaststelling van het PIP PAS Westelijke Langstraat door
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant;
3. Voor 29 april 2020 een reactie aan de provincie te
sturen op de beoordeling van de door de gemeente
Waalwijk ingediende zienswijze;
4. In te stemmen met bijgaande brief aan de provincie.
5. De raad te informeren met bijgaande concept
raadsinformatiebrief.

