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Samenvatting / toelichting
Het klimaat in de archiefruimte van het stadhuis vraagt al jaren
om aandacht. Dit komt terug in het jaarlijkse archief
inspectierapport (verwijs naar zaaknummer/besluit college
archiefrapport). Ingevolge artikel 45a van de Archiefregeling
(geldend van 01-01-2014) moet de relatieve luchtvochtigheid in
de archiefruimte een zo constant mogelijke waarde hebben van
50% R.V. (Relatieve Vochtigheid) dit mag +/- 10% afwijken. In
de zomermaanden loopt de luchtvochtigheid op tot boven de
toegestane norm van 60%. De gevolgen van een te hoge
luchtvochtigheid zijn schimmelvorming en corrosie van metalen.
In het verleden is er een mobiele lucht ontvochtiger in de
archiefruimte geplaatst als test. De luchtvochtigheid zakte wel
maar niet voldoende. Als gevolg van het gebruik van de
ontvochtiger steeg de temperatuur in de archiefruimte
vervolgens boven de toegestane norm.
Er zijn 3 mogelijke oplossingen voor het probleem.
1.Aanpassing van de technische installatie van de archiefruimte
2.Overdracht van het te bewaren archief aan SALHA
3.Plaatsen van het te bewaren archief in een depot van SALHA
Deze drie opties worden in de toelichting nader uitgewerkt.
De VNG is een grootschalige aanpak gestart "vindbaarheid
openbare ruimten" om de gegevens in de diverse bestanden
beter op elkaar af te stemmen. Ook in Waalwijk, Waspik en
Sprang-Capelle bleken een aantal straten niet formeel benoemd
of ingetrokken te zijn. In de bijlage een uitgebreide beschrijving.
De volgende straatnamen intrekken/toekennen
- Kanaalweg, Ingelandenweg, Polderweg, Jan van
Riebeeckstraat, Retiefstraat en Sparrenstraat te Waalwijk
intrekken.
- Overstortweg, Westelijke Niedijk en Postpad te Waalwijk
toekennen
- Driessenweg en Meerdijk te Sprang-Capelle intrekken
- Overakkerweg te Waspik toekennen
De versnelling van de transitie van de veehouderij in Brabant
door de Verordening natuurbescherming en andere vigerende
regelgeving (met name de zogenoemde stoppersregeling en
warme sanering varkenshouderij) door de stikstof uitspraak
staan de Omgevingsdiensten de komende jaren voor een forse
uitdaging, die zich vooral toespitst op het aspect capaciteit.

Besluit
de technische installatie in de archiefruimte aan te laten
passen (optie 1) en de kosten, geschat op € 8.000€10.000 ten laste te laten komen van de
onderhoudsmiddelen Planon.

bovengenoemde straatnamen toe te kennen en in te
trekken.

1. Kennis te nemen van het advies van de ambtelijke
Taskforce ‘Meer dan de som der delen’, bestaande
uit maatregelpakketten en aanbevelingen en
bijbehorende oplegnotitie van de 3 directeuren
Omgevingsdiensten in Brabant.
2. Kennis te nemen van het bestuurlijk advies van de
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Een ambtelijke taskforce heeft voor de gehele provincie NoordBrabant onderzocht op welke wijze de benodigde extra
mensjaren naar beneden toe kan worden bijgesteld. Dit heeft
geresulteerd in een ambtelijke rapportage “Meer dan de som der
delen” waarin verregaande maatregelen zijn beschreven.
De maatregelen betreffen enerzijds optimalisatiemogelijkheden
die door de omgevingsdiensten direct kunnen worden uitgevoerd,
en anderzijds beleidskeuzes met een bestuurlijke afweging voor
de bevoegde gezagen. De volgende maatregelen worden
voorgesteld:
•De aanvragen om vergunning Wabo globaal toetsen als
aannemelijk is dat emissies afnemen en onder de norm ligt à
kiezen voor de uitwerking van risicogerichte
vergunningverlening.
•De aanvraag om vergunning Wabo maximaal 1 keer laten
aanvullen door aanvrager/adviseur.
•Agrarische meldingen Activiteitenbesluit niet meer inhoudelijk
beoordelen of de gemelde situatie aan de milieuregels voldoet.
De milieuvoorschriften zijn bekend voor de activiteiten en zijn
uitgangspunt voor de toezichthouder.
•Het ambtshalve actualiseren van best beschikbare technieken
(BBT) bij IPPC bedrijven de komende 3 jaar uit te voeren bij
voorkomende aanvragen.
•Bereid zijn hun gegevens met betrekking tot het zogenoemde
web BWB te actualiseren (dat is het digitale bestand agrarische
bedrijven, hierop is reeds geanticipeerd in binnen het huidige
werkprogramma van de OMWB).
In de vergadering van het AB (OMWB) op 4 december 2019 is er
ingestemd met het voorstel, het is aan de colleges van B&W om
dit te bekrachtigen.
D66 heeft artikel 47 vragen RvO gesteld over de economische
maatregelen met betrekking tot het coronavirus. In de bijlage
vindt u de beantwoording van deze vragen.
De raad vroeg in een motie op 6 februari 2020 om de realisatie
van 24/7 toegankelijke toiletten in de kernen van de gemeenten.
In de raadsinformatiebrief wordt beargumenteerd om dat
vooralsnog niet te
doen.

Besluit
Bestuurlijke Taskforce Zorgvuldige veehouderij
naar aanleiding van het rapport ‘Meer dan de som
der delen’.
3. Deels in te stemmen met het voorgestelde
maatregelenpakket en de aanbevelingen uit het
rapport “Meer dan de som der delen”, met
uitzondering van het mandateren van de
omgevingsdiensten bij (agrarische)
vergunningverlening. Daarin tegen zal de gemeente
Waalwijk een effectieve afhandeling van de
vergunning verzorgen.

Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen en
deze door te sturen naar de Raad.
de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief,
met dien verstande dat de brief moet worden omgebouwd.
Eerst aangeven dat zelf realiseren van openbare toiletten
te duur is en dan de alternatieven benoemen.
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Besluit
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B53.RNO

Concept bod
regionale energie en
klimaatstrategie

B54.RNO

Plan van aanpak
Plan van aanpak vervolgtraject beschermd wonen en
vervolgtraject
maatschappelijke opvang
beschermd wonen en
maatschappelijke
opvang

Concept bod regionale energie en klimaatstrategie

1. het concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Hart van Brabant vast te stellen;
2. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief;
3. de voorzitter van het portefeuillehouder overleg Milieu
en Afval van de Regio Hart van Brabant te mandateren om
het concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart
van Brabant en toe te sturen aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
1. In te stemmen met het plan van aanpak vervolgtraject
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve
GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant.
2. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de
gemeenteraad te informeren over het plan van aanpak en
verdere ontwikkelingen.

