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In verband met de COVID-19 crisis heeft de regering vergaande
maatregelen afgekondigd, die zijn geformaliseerd in een
noodverordening van de Voorzitter van de Veiligheidsregio.
Onder meer is het houden van samenkomsten beperkt mogelijk.
Deze beperkingen gelden vooralsnog tot en met 28 april 2020.
Naar verwachting zullen na die datum nog maatregelen van
kracht blijven. Daarom is het noodzakelijk dat de commissie
Bezwaarschriften afspraken maakt over het zo nodig afdoen van
procedures zonder reguliere hoorzitting. Aangezien de
verantwoordelijkheid voor de bezwaarprocedure uiteindelijk bij
het betreffende bestuursorgaan ligt, is het noodzakelijk dat dat
orgaan daarmee instemt.
De commissie Bezwaarschriften stelt voor om bezwaarprocedures
zo veel mogelijk schriftelijk af te doen. Indien partijen daar niet
mee instemmen, kan gevraagd worden of zij instemmen met
aanhouding van de bezwaarprocedure tot nader bericht. Voor het
geval partijen niet instemmen met schriftelijke afdoening dan wel
aanhouding van het bezwaar, kan per geval bekeken worden of
maatwerk geleverd kan worden. Indien ook dat niet mogelijk
blijkt, kan de afhandeling van het bezwaar aangehouden worden
met een beroep op overmacht.
Afwijken
De uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen
standplaatsenbeleid - raken de maatschappij. Ondernemers worden geconfronteerd
De Els
met teruglopende of wegvallende omzet en zoeken naar
mogelijkheden om dit te compenseren en inkomen te genereren.
Dhr. Stuij heeft zich gemeld met de vraag of hij de komende
maanden voor 3 dagen in de week de standplaats op het
parkeerterrein van De Els in zou mogen nemen voor de verkoop
van churro’s, wafels, fruit met chocola en dergelijke. Normaal
gesproken staat deze ondernemer deze periode op kermissen,
maar die vinden in verband met de maatregelen dit jaar tot
tenminste 1 september 2020 geen doorgang.
Het standplaatsenbeleid laat het verlenen van een vergunning
niet toe. De standplaats bij de Els betreft een periodieke
standplaats. Deze mag volgens de 'beleidsregels standplaatsen
gemeente Waalwijk 2019' alleen één keer per jaar drie maanden
aaneengesloten worden ingenomen. In de winterperiode staat
dhr. Stuij ook op deze locatie. Concreet betekent de voorliggende
vraag dus om in afwijking van de beleidsregels deze standplaats
Onderwerp
Werkwijze commissie
Bezwaarschriften
tijdens Covid-19

Besluit
in te stemmen met de door de commissie Bezwaarschriften
voorgestelde werkwijze.

In afwijking van de 'beleidsregels standplaatsen gemeente
Waalwijk 2019' een aangepaste vergunning te verlenen
voor het jaar 2020 voor de periodieke standplaats bij de Els
om het mogelijk te maken deze vanaf april 2020 tot januari
2021 in te laten nemen.
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in te laten nemen van juni tot half januari. Dhr. Stuij zal deze in
eerste instantie innemen in de maanden juni en juli.
Geadviseerd wordt om, vanwege de uitzonderlijke
omstandigheden, voor dit jaar mee te werken aan deze afwijking.
Bij het aanbieden van de aangepaste vergunning zal nadrukkelijk
gewezen worden op de maatregelen om te voldoen aan de
'anderhalvemetereconomie'. Deze gelden voor alle ondernemers.
Concreet kan dit inhouden dat o.a. ter plaatse niet mag worden
geconsumeerd (dus geen statafels, etc.) en er moet worden
gezorgd dat de anderhalve meter afstand tussen klanten wordt
gerespecteerd.
Prestatieafspraken
Stichting Thuisvester heeft in de gemeente Waalwijk slechts één
Thuisvester 2020
zorgcomplex in eigendom. Het is een complex bestaande uit 63
eenheden in Waspik, opgeleverd in 2014. Vanwege het zeer
geringe eigendom en het feit dat Thuisvester geen plannen heeft
om haar positie in de gemeente Waalwijk uit te breiden, hebben
we over 2020 geen prestatieafspraken met Thuisvester gemaakt.
De Autoriteit Woningcorporaties wil een bevestiging van de
gemeente van dit feit.
Voor 2021 stellen we voor om op hoofdlijnen meerjarige
afspraken met elkaar vast te leggen.
VTH-Beleid 2020
Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie Noord
gemeente Waalwijk
Brabant verzoekt ons om periodiek te komen tot geactualiseerd
VTH-beleid. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij ervoor
gekozen om het VTH- beleid uit 2016 op een klein aantal punten
te herzien. Uit de gehouden evaluatie en de beoordeling van de
toekomstige ontwikkelingen is gebleken dat ons beleid uit 2016
op hoofdlijnen nog actueel is.
In de nabije toekomst zullen de Omgevingswet en de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking gaan treden.
Beide zullen de nodige veranderingen teweeg gaan brengen in
onze werkwijze en mogelijk ook in onze prioritering.
Wij adviseren u om in te stemmen met het "VTH-beleid 2020
gemeente Waalwijk" en de "Visie op Omgevingsbeleid in de
gemeente Waalwijk 2013-2016" in te trekken.
Brief bewoner
Tijdens de raadsvergadering van 20 februari is deze brief van de
Maasland Waalwijk
bewoner van Maasland behandeld. Via de griffie is aan uw college
m.b.t. bomenoverlast gevraagd om de brieven te beantwoorden en de raad te
/bomenbeleidsplan
informeren over de beantwoording.
Onderwerp

Besluit

In te stemmen met de bevestiging aan Thuisvester van het
afzien van het maken van prestatieafspraken over 2020,
zoals verwoord in de brief in de bijlagen.

in te stemmen met de nieuwe "VTH-beleid 2020 gemeente
Waalwijk", de Visie op Omgevingsbeleid in de gemeente
Waalwijk 2013-2016 in te trekken en de raad middels de
bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrieven en
de raad, via de griffie, hierover te informeren.
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Evaluatie pilot
zaterdagopenstelling
Publieksbalie

In het coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit is uitbreiding
van de dienstverlening door een zaterdagopenstelling van de
Publieksbalie opgenomen. In eerste instantie als pilot voor de
periode van 1 jaar met daarna een evaluatie. 2019 was het
pilotjaar. De evaluatie van de pilotperiode wordt aan u
voorgelegd.
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Beantwoording art 47
vragen RvO
ChristenUnie in zake
fake news
Beantwoording
brieven van de
inwoners inzake het
bomenbeleidsplan
Omgevingsvergunning
Zuidhollandsedijk 24
Sprang-Capelle

De fractie van de ChristenUnie heeft op basis van art. 47 RvO
vragen gesteld inzake fake news.
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Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 november zijn een
aantal brieven van inwoners, naar de raad gestuurd. Via de
griffie is aan uw college gevraagd om de brieven te
beantwoorden en de raad te informeren over de beantwoording.
Op 19 februari 2019 heeft initiatiefnemer en eigenaar van het
perceel Zuidhollandsedijk 22 een aanvraag ingediend voor een
omgevingsvergunning voor de realisering van een woning op het
toekomstige perceel Zuidhollandsedijk 24. Het geldend
planologisch regime laat de bouw van de woning 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) 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 door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel te doen. Tevens stellen wij voor de raad te vragen
de bouw van de onderwerpelijke woning conform artikel 6.5,
derde lid, Bor aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.
Voorts wordt voorgesteld de financiële uitvoerbaarheid van het
project voor de gemeente te borgen door met de aanvrager een

- Op basis van de evaluatieresultaten de openstelling van
de Publieksbalie op zaterdag te laten vervallen.
- Ter compensatie de avondopenstelling met een half uur
te verlengen.
- Compensatie op een doordeweekse dag te onderzoeken.
- Vanwege de sterk afgenomen vraag als gevolg van de
Corona-crisis de sluiting op zaterdag op zo'n kort mogelijke
termijn te laten ingaan.
- In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
de gestelde vragen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrieven en
de raad, via de griffie, hierover te informeren.
1. medewerking te verlenen aan de aanvraag door de
ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een
woning op het perceel Zuidhollandsedijk 24 in procedure te
brengen;
2. de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel in de
gelegenheid te stellen hierop een zienswijze te geven en
voor te stellen de bouw van een woning op het perceel
Zuidhollandsedijk 24 te Sprang-Capelle, 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 deel uitmaakt. Voorts wordt de betaling van de
bijdrage ruimtelijke kwaliteit in de overeenkomst geregeld.
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anterieure overeenkomst te sluiten met daarin een
verhaalsregeling voor eventuele schade. En de betaling bijdrage
ruimtelijke kwaliteit.
De initiatiefnemer heeft kennisgenomen van de inhoud van de
overeenkomst en heeft ingestemd met de inhoud.
Voor het overige wordt opgemerkt dat oorspronkelijke
initiatiefnemer het perceel heeft verkocht aan een ander.

