Nr.
B01.O

Onderwerp
Verkenning realisatie
waterstoftankstation
in Waalwijk

B02.OOT

Aanvraag eenmalige
subsidie Cross Your
Borders voor lessen
Dr. Mollercollege en
Walewyc

B03.OOT

Ondertekening
Offertes Baanbrekers
inburgering

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-05-2020
Samenvatting / toelichting
We brengen investeerders, exploitanten en (potentiele) afnemers
van waterstof bij elkaar en onderzoeken het draagvlak (coalition
of the willing) om in Waalwijk een waterstoftankstation te
realiseren en maken bij gebleken haalbaarheid afspraken over de
realisatie door de markt. We worden hierbij procesmatig en
inhoudelijk ondersteund door Midpoint en Waterstofnet.
Stichting Cross Your Borders dient, in het kader van het
onderwijsbeleid, op 2 april 2020 een aanvraag voor een
eenmalige subsidie van € 4.000 in voor het Project Globaland XL.
Het Project Globaland XL wordt uitgevoerd op het Dr.
Mollercollege en de Walewyc Mavo in het kader van de lessen
actief burgerschap en sociale integratie. Vanaf 2006 hebben de
scholen de wettelijke opdracht actief burgerschap en sociale
integratie onderdeel te laten zijn van het lesprogramma. Het
Project Globaland XL is een 2-daagse interactieve cursus die
gegeven wordt door de Stichting Cross Your Borders met als doel
jongeren mondiaal en maatschappelijk bewust te maken. Het
thema armoede is de insteek voor het lesprogramma. Er wordt
voorgesteld om de subsidieaanvraag af te wijzen op grond van
de artikelen 3 en 12 van de subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2020 omdat het subsidieplafond voor zowel het
onderwijsbeleid als het armoedebeleid is bereikt.
Conform de wettelijke taakstelling vergunninghouders worden in
Waalwijk in 2020 circa 30 vergunninghouders gehuisvest. Na
Huisvesting is maatschappelijke begeleiding noodzakelijk om de
eerste stap naar integratie te kunnen zetten.
Deze maatschappelijke begeleiding wordt in Waalwijk door
Vluchtelingenwerk uitgevoerd als onderaannemer van
Baanbrekers.
In de offerte van Baanbrekers staat omschreven hoe de
maatschappelijke begeleiding in 2020 wordt georganiseerd en
met welke vergoedingen. Na ondertekening van deze offerte kan
de maatschappelijke begeleiding in 2020 worden uitgevoerd.
Daarnaast voert Baanbrekers een aantal maatwerktrajecten uit
als vervolg op de HOBtrajecten. Na ondertekening van de offerte
zullen de maatwerktrajecten worden uitgevoerd.

Besluit
1. investeerders, exploitanten en afnemers bij elkaar te
brengen en de haalbaarheid van een waterstofpompstation
in Waalwijk te onderzoeken, realisatieafspraken door de
markt te maken en indien haalbaar een subsidieaanvraag
voor te bereiden voor concrete realisatie.
2. hiertoe 17.000 euro beschikbaar te stellen uit de reserve
voor de 4 programma's
1. de subsidieaanvraag van 2 april 2020 van de Stichting
Cross Your Borders af te wijzen op grond van de artikelen 2
en 4 van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk 2015
en de artikelen 3 en 12 van de Subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling 2020.
2. Geen toepassing te geven aan de hardheidsclausule van
artikel 23 van de ASV 2015 omdat er geen bijzondere
omstandigheden zijn die afwijking van het algemene
principe rechtvaardigen.
3. de Stichting Cross Your Borders te informeren over het
besluit zoals genoemd in het vorige lid door middel van
bijgaande concept beschikking.

1. In te stemmen met de 2 benoemde offertes Baanbrekers
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de
kosten.
3. De offertes te ondertekenen namens het College B&W.

Nr.
B04.OOT

Onderwerp
Administratieve
huwelijken tijdens de
corona-crisis

B05.OOT

Integrale
gebiedsontwikkeling
buurtwinkelcentrum
Laageinde

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-05-2020
Samenvatting / toelichting
Aan het begin van de Coronacrisis hebben we gekeken wat de
gevolgen hiervan zijn voor het voltrekken van administratieve
huwelijken. De regel dat we 1,5 meter afstand moeten houden in
relatie tot geschikte vergaderruimten maakt dat we voor een
administratief huwelijk hebben besloten dat hierbij maximaal 6
personen aanwezig mogen zijn.
Nu de maatregelen vanuit de overheid langzaam worden
versoepeld en we ook zelf meer inzicht hebben in welk gedrag
past bij de huidige crisis is het moment gekomen om de
uitgangspunten over aantal aanwezigen en gebruik van de
ruimtes voor een administratief huwelijk te evalueren.
Geadviseerd wordt dat aanwezigheid van maximaal 10 personen
bij een administratief huwelijk mogelijk is als er vergaderruimte
beschikbaar is die mogelijk maken om de noodzakelijke 1,5
meter afstand te houden

Besluit
- Het maximaal aantal personen wat aanwezig mag zijn
(exclusief trouwambtenaar) bij het voltrekken van een
administratief huwelijk vast te stellen op 6 personen,
zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is en als er een
vergaderruimte beschikbaar is waar op basis van de ruimte
deze maatregel goed nageleefd kan worden. Concreet
betreft het de vergaderruimtes 1.44 of 1.52 of 1.53.
- Het maximaal aantal personen wat aanwezig mag zijn
(exclusief trouwambtenaar) bij het voltrekken van een
administratief huwelijk vast te stellen op 10 personen
zolang de 1,5 meter maatregelen van kracht is en als een
vergaderruimte beschikbaar is waar op basis van de ruimte
deze maatregel ook goed nageleefd kan worden. Concreet
betreft het de combinatie van vergaderruimte 1.44 met
1.45.
- De raadszaal van het stadhuis niet te gebruiken als
ruimte waar administratieve huwelijken voltrokken kunnen
worden.
In uw vergadering van 21 april jl. heeft uw college conform
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de
advies (2020-024552) het ontwerp voor de openbare ruimte
bijgevoegde aangepaste consultatienota;
rondom buurtwinkelcentrum Laageinde vastgesteld. Het concept 2. kennis te nemen van het aangepaste ontwerp voor de
ontwerp heeft van 18 maart tot en met 31 maart 2020 ter inzage openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum
gelegen. Gedurende deze periode zijn er 6 reacties ingediend.
Laageinde in Waalwijk;
Eén, tijdig ingediende en dus ontvankelijke, inspraakreactie heeft 3. in te stemmen met de doorgevoerde aanpassing en
de behandelende afdelingen TREW en TOOR echter niet bereikt.
derhalve het voorliggende aangepaste ontwerp voor de
Deze inspraakreactie is in eerste instantie niet meegenomen in
openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum
de beoordeling van de inspraakreacties en is derhalve ook niet in Laageinde in Waalwijk vast te stellen als definitief ontwerp;
de besluitvorming omtrent het definitieve ontwerp meegenomen. 4. dit definitief ontwerp ten behoeve van de aanbesteding
Inmiddels is ook de zesde inspraakreactie beoordeeld en
uit te laten werken tot definitief bestek;
opgenomen in de aangepaste consultatienota (indiener 6). De
5. insprekers hierover te informeren door toezending van
inspreker is hierover in een persoonlijk gesprek d.d. 7 mei 2020
de aangepaste consultatienota en het aangepaste ontwerp.
geïnformeerd. De in deze inspraakreactie naar voren gebrachte
argumenten hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp.
Wel is het ontwerp aangepast naar aanleiding van communicatie
tussen bewoners van het flatgebouw en de gemeente. Deze
aanpassing heeft betrekking op het vrijmaken van entrees aan
de west- en noordzijde van het wooncomplex waar abusievelijk
een geheel groene zone was voorzien. Deze groene zone wordt
als gevolg van de aanpassing doorsneden waardoor de entrees

Nr.

Onderwerp

B50.RNO

Vaststelling
bestemmingsplan
Nieuwevaart 68
Sprang-Capelle

B51.RNO

Begroting 2021 en
jaarrekening 2019
Veiligheidsregio
Midden- en WestBrabant

B52.RNO

Betreffende verzoek
tot versterking eigen
vermogen
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Samenvatting / toelichting
aan de west- en noordzijde van het wooncomplex vrij ontsloten
zijn.
Op 18 februari jl. heeft het college besloten het
ontwerpbestemmingsplan Nieuwevaart 68 in Sprang- Capelle in
procedure te brengen. Het plan maakt de bouw van een
bedrijfsruimte mogelijk die nodig is voor een (agrarische)
bedrijfsaanpassing.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 27 februari
jl. gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode
zijn er geen zienswijzen ingediend op het ontwerp.
Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan middels
bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad voor te
leggen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (AB van de VRMWB)
van 2 juli 2020 worden de jaarstukken 2019 en de begroting
2021 behandeld. De raden kunnen tot 26 juni 2020 zienswijzen
indienen op de begroting. Daartoe dient de gemeenteraad van
Waalwijk de stukken in haar vergadering van 18 juni aanstaande
te behandelen.
Enexis moet de komende jaren i.v.m. verduurzaming en
uitbreiding van het distributienetwerk erg veel investeren.
Daarvoor zijn veel financieringsmiddelen nodig. Om tegen
gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt te kunnen lenen is
het nodig de huidige A-rating te waarborgen. Dat kan door deels
het eigen vermogen te versterken. Enexis is voornemens dit te
doen door de huidige aandeelhouders een converteerbare
hybride lening van € 500 miljoen aan te bieden. Door daaraan
mee te doen wordt voorkomen dat het huidige belang in de
maatschappij verwatert. Waalwijk heeft een klein belang in
Enexis, slechts 0,0155% (23.177 aandelen). Aan Waalwijk wordt
gevraagd of men bereid is, bij behoud van eigendomsaandeel,
een langlopende lening van € 77.421 aan Enexis beschikbaar te
stellen. De rente moet nog worden vastgesteld, doch zal
marktconform zijn.

Besluit

de raad voor te stellen:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwevaart 68 SpangCapelle (met IDnummer: NL.IMRO.
0867.BPWWnieuwevaart68-VA01) ongewijzigd vast te
stellen overeenkomstig het bij dit besluit behorende
verbeelding, regels en toelichting;
2. Geen exploitatie vast te stellen op grond van artikel 6.12
Bro.

in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel

1. naar rato van het Waalwijks bezit van 23.177 aandelen,
een converteerbare hybride lening van € 77.421 aan Enexis
te verstrekken, zodat bij een eventuele conversie van de
lening naar aandelen er geen verwatering van het
Waalwijks bezit op zal treden;
2. de lening te verstrekken uit hoofde van de “publieke
taak” (verduurzaming van opwekking en distributie van
energie), waarbij ervan kennis is genomen dat de financiële
positie en de kredietwaardigheid van Enexis voldoende is
gewaarborgd.
3. vast te stellen dat de uitvoering van dit besluit, in het
kader van het treasurystatuut, art. 3.1 lid 1, geen
ingrijpende gevolgen voor de gemeente zal hebben, zodat
de raad niet in de gelegenheid behoeft te worden gesteld
om wensen en bedenkingen te uiten.
4. de raad in kennis te stellen van de leningverstrekking
aan Enexis door middel van het toesturen van bijgaande
concept-raadsinformatiebrief.
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Over de planontwikkeling voor het nieuwe schoenenmuseum
heeft het college de raad toegezegd hen regelmatig op de hoogte
te houden, in de raad en op diverse raadsinformatieavonden. Bij
de laatstleden informatieavond van 24 oktober 2019 heeft het
college toegezegd om in april 2020 een nieuwe
raadsinformatieavond te organiseren over de projectvoortgang.
In verband met de uitbraak van het coronavirus en het vervallen
van raadsvergaderingen, heeft de agendacommissie aangegeven
in plaats van de aangekondigde raadsinformatieavond, te willen
volstaan met een schriftelijke rapportage over de stand van
zaken. Met het oog hierop wordt bijgaand de (vierde) grotickrapportage per 1 april 2020 aan de raad gezonden..
Optimalisatie p&cIn de begrotingsvergadering van 7 november 2019 is de motie
cyclus m.b.v. digitale begrotingsapp aangenomen. Hierbij werd het college van B&W
tool
verzocht om uitvoering te geven aan de wens vanuit de Raad om
het maken van aantekeningen en het stellen van vragen in de
begrotingsapp (waalwijk.begrotingsapp.nl) mogelijk te maken.
Hierdoor kunnen de raadsbehandelingen over Planning & Control
documenten volledig digitaal verlopen en bijgevoegde PDF
documenten voortaan achterwege worden gelaten, wat
meermaals leidde tot de nodige verwarring onder raadsleden
waarbij de één de begrotingsapp hanteerde en de ander de PDF
versie. Middels dit Collegeadvies verzoeken wij u bijgevoegde
raadsinformatiebrief vast te stellen en in te stemmen met
onderstaande besluitregels.
Art 47 vragen RvO
De fractie van de SGP heeft op basis van art. 47 RvO vragen
fractie SGP m.b.t.
gesteld inzake 'woonwagens weg.de juiste weg!?'. Voorgesteld
Woonwagens weg,
wordt om deze middels bijgevoegde beantwoordingsbrief te
de juiste weg
beantwoorden.
Art 47 vragen RvO
Op 21 april jl. heeft de fractie van de SGP op basis van art. 47
fractie SGP inzake
van het RvO schriftelijke vragen gesteld over de plannen inzake
Plannen gedempte
de Gedempte Haven. Voorgesteld wordt om middels bijgevoegde
Haven Waalwijk
brief de vragen te beantwoorden.
Ontwerpbegroting
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een
2021 en voorlopige
samenwerkingsverband tussen 25 Gemeenten en de Provincie en
jaarrekening 2019
heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van het
OMWB
omgevingsrecht. Waalwijk heeft alleen de uitvoering van de
milieu- en asbesttaken (vergunningverlening, toezicht en
handhaving) ondergebracht bij de OMWB.
Onderwerp
Voortgangsrapportage museum
april 2020

Besluit
- in te stemmen met de voortgangsrapportage april 2020
m.b.t. museum en bijgaande raadsinformatiebrief.

1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief;
2. In te stemmen met voorgestelde digitale werkwijze voor
raadsleden en fractievolgers, voor alle Planning & Control
rapportages vanaf de Jaarrekening 2019 en
Voorjaarsbericht 2020.
3. Vooralsnog de oude interne werkmethodiek voor het
uitzetten en beantwoorden van technische vragen op P&C
documenten te behouden, tot dat leverancier noodzakelijke
verbeterslagen op het gebied van automatisering heeft
gemaakt.

de gestelde vragen te beantwoorden met de bijgevoegde
antwoordbrief.
Volgens bijgaande brief de schriftelijke vragen van de SGP
te beantwoorden.
• Kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2019;
• Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2021;
• Kennisnemen van de Kaderbrief 2021, 30 januari 2020;
• Kennisnemen en instemmen met de voorgestelde
zienswijze. De zienswijze aan de raad voor te leggen (zie
bijlage raadsvoorstel);

Nr.

Onderwerp

B59.RNO

Jaarstukken 2019 en
begroting 2021 GGD
en RAV

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-05-2020
Samenvatting / toelichting
Ingevolge de GR (Gemeenschappelijke Regeling) is de
ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (hierna: ontwerpbegroting 2021) toegestuurd en wordt
de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze
over deze ontwerpbegroting 2021 in te dienen. Van deze
mogelijkheid willen we gebruik maken. Voor onze zienswijze
sluiten we aan bij de regionale zienswijze.
De bijdrage voor de gemeente Waalwijk 2021 is begroot op €
734.737. Van de bijdrage OMWB 2021 wordt € 10.000 gedekt uit
het project Omgevingswet en € 20.000 uit het programma
Duurzaamheid. De begrote bijdrage 2021 op het product 708
Milieu wordt dan € 704.737. In de begroting 2020 is hiervoor een
bedrag van € 611.505 opgenomen. De stijging is het gevolg van
verwachte extra werkzaamheden door de stikstofcrisis,
grootschalige asbestsaneringsprojecten van Casade, extra
juridische ondersteuning in verband met groei bezwaarzaken en
de reguliere loon- en prijsstijgingen.
Daarnaast treft u in de bijlage voor kennisgeving de jaarrekening
2019 en de Kaderbrief 2021 van 30 januari 2020 aan.
Het college en de gemeenteraad hebben de jaarstukken van
2019 en de conceptbegroting voor 2021 van de
gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart voor Brabant (HvB)
en Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-WestNoord (MWN) ontvangen. De gemeenteraad kan een zienswijze
op de conceptbegrotingen indienen. De jaarrekeningen kunnen
autonoom door het AB van beide organisaties worden vastgesteld
op grond van artikel 34, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr).
De zienswijzen op de kadernota van de GGD van alle aan de GR
deelnemende gemeenten zijn verwerkt in de conceptbegroting
2021 van de GGD. De inwonersbijdrage van de gemeente
Waalwijk aan de GGD stijgt in 2021 met €53.427, een stijging
die te verklaren is door de stijging van het aantal inwoners en de
indexering. De RAV is een GR waar geen financiële bijdrage aan
vastzit.
Deze conceptbegrotingen en jaarstukken worden op 9 juli 2020
(GGD) en op 3 juli 2020 (RAV) vastgesteld door het AB van de
GGD en de RAV.
In het bijgevoegde raadsvoorstel wordt de gemeenteraad

Besluit
• Na het instemmen met de concept zienswijze, deze te
delen met de OMWB;
• In de begroting 2021 van de gemeente Waalwijk op
product 708 Milieu een bedrag op te nemen van € 704.737
voor de bijdrage OMWB. De overige dekking komt uit
programma duurzaamheid (€ 20k) en project
Omgevingswet (€ 10k).

Middels bijgevoegde raadsvoorstel de gemeenteraad te
adviseren om:
1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de
GGD HvB en de RAV Brabant MWN;
2. Geen zienswijze inzake de conceptbegrotingen 2021 van
de GGD HvB en van de RAV Brabant MWN kenbaar te
maken;
3. De bijdrage ad € 1.657.456 aan de GGD te verwerken in
de begroting 2021.

Nr.

Onderwerp

B60.RNO

Schriftelijke vragen
op grond van artikel
47 van het
Reglement van Orde
van de fractie van de
SGP: Zorgen om zorg
tijdens de
Coronacrisis
Beantwoording art.
47 vragen RvO
fractie CU m.b.t.
herziening
Centrumplan
Waalwijk,
uitgiftecriteria Haven
8 Oost en GOL

B62.RNO
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geadviseerd geen zienswijze te geven op de conceptbegrotingen
voor 2021 en de jaarstukken van 2019 ter kennisname aan te
nemen.
Beantwoording schriftelijke vragen van de SGP: Zorgen om zorg
tijdens de Coronacrisis .

De fractie van de ChristenUnie heeft op 14 april 2020 vragen
gesteld over drie raadsbesluiten te weten, Aanvulling
bestemmingsplan Herziening Centrumplan Waalwijk, Vaststelling
uitgiftecriteria Haven 8 oost en Beschikbaar stellen benodigde
middelen GOL.

Besluit

De vragen van de SGP te beantwoorden conform bijgaande
antwoordbrief.

met bijgevoegde antwoordbrief de vragen ex artikel 47
RvO van de ChristenUnie te beantwoorden.

