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Jaarverslag Archiefen Informatiebeheer
2019

COLLEGEBESLUITEN D.D. 02-06-2020
Samenvatting / toelichting
Voorgesteld wordt de vm boerderij aan de Benedenkerkstraat 94
Waspik te verwijderen van de gemeentelijke monumentenlijst.
Na blikseminslag op 19 juni 2019 in de schoorsteen van de vm
boerderij is er brand ontstaan in de schuur aan de achterzijde.
Dit deel is grotendeels afgebrand en reeds gesloopt, het
woonhuis is blijven staan maar is onherstelbaar beschadigd. Er is
sprake van zowel constructieve schade als van waterschade.
Voordat de benodigde vergunningen voor herbouw kunnen
worden afgegeven zal het pand van de gemeentelijke lijst
moeten worden verwijderd. Hierover heeft de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit een positief advies afgegeven op 18
december 2019.
Op grond van artikel 30 van de Archiefwet draagt het college
zorg voor de archiefbescheiden van de gemeente. In artikel 8
van de Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014 is
opgenomen dat het college jaarlijks verslag uitbrengt aan de
raad over de werkzaamheden die zijn verricht om te voldoen aan
art. 30 van de Archiefwet. In het kader van het beleidskader
Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beoordeelt de Provincie het
jaarverslag
Het jaarverslag volgt een vaste routing;

•
•
•
•

B51.RNO

Plan van aanpak
participatie project

Besluit
Het pand aan de Benedenkerkstraat 94 te Waspik te
verwijderen van de gemeentelijke monumentenlijst.

het toezichtoordeel van de Provincie voor kennisgeving aan
te nemen en door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief ter kennisname aan de Raad te
sturen.

Het jaarverslag is besproken in de collegevergadering
van 31-03-2020.
Het jaarverslag is aan de Raad aangeboden op 31-032020.
Vervolgens hebben wij het jaarverslag op 15-04-2020,
ter beoordeling, toegestuurd aan Gedeputeerde Staten
van Noord- Brabant.
Nu hebben we de beoordeling van Gedeputeerde Staten
ontvangen (zie bijlage).

De gemeente Waalwijk voldoet aan de criteria uit het
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 van de
Provincie.
Door initiatiefnemer van het project Sint-Clemenskerk is een plan Kennis te nemen van het bijgevoegde plan van aanpak
van aanpak participatie opgesteld. Burgemeester en wethouders participatie en de gemeenteraad per raadsinformatiebrief
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Onderwerp
Sint-Clemenskerk
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Schrift. vr. art. 47
Reglement van Orde
vd fracties SGP,
ChristenUnie, PvdA,
D66 en Lijst IJpelaar
over geldnood dreigt
in veel gemeenten
Definitieve
vaststelling
addendum
Centrumvisie
Waalwijk Afbakening
kernwinkelcircuit
Stationsstraat
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Samenvatting / toelichting
Besluit
hebben hiervan kennis genomen.
van een en ander op de hoogte te stellen.
De gemeenteraad wordt per raadsinformatiebrief nader
geïnformeerd.
Op 1 mei 2020 hebben bovengenoemde fracties op basis van art.
47 RvO schriftelijke vragen gesteld over de plannen inzake
geldnood dreigt in veel gemeenten. Antwoorden op diverse
vragen zijn reeds opgenomen in de laatst verschenen
bestuurdersbrief over corona. Bij de beantwoording wordt daar
waar mogelijk naar verwezen.

Volgens bijgaande brief de schriftelijke vragen van de
fracties SGP, ChristenUnie, PvdA, D66 en Lijst IJpelaar te
beantwoorden, met dien verstande dat antwoord 5 moet
worden uitgebreid met de effecten van de Corona op het
aantal aanvragen en of dat duurzaam is en het feit dat er
activiteiten wegvallen, maar wel moet worden betaald.

Op 24 maart 2020 heeft het college het concept-addendum op de
centrumvisie vastgesteld. Doel van dit addendum is te
onderzoeken of er aanleiding is de profilering van het stuk
Stationsstraat tussen het Unnaplein en de Julianastraat
('Stationsstraat - Midden') aan te passen. De conclusie is dat
economische ontwikkelingen aanleiding geven om de profilering
voor dit gebied aan te passen van 'kernwinkelgebied' naar
'gemengd gebied' en woningbouw op de begane grond toe te
staan. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe
(vastgoed)investeringen en kan verloedering worden
tegengegaan.
Het concept-addendum Centrumvisie Waalwijk – Afbakening
Kernwinkelcircuit Stationsstraat heeft van 25 maart 2020 tot en
met 6 mei 2020 (digitaal) ter inzage gelegen. Tijdens deze
periode zijn drie (bijgesloten) reacties ontvangen. Deze reacties
zijn gebundeld, samengevat en van een reactie voorzien. Dit
heeft niet geleid tot een aanpassing van het addendum.
Voorgesteld wordt om het concept-addendum definitief vast te
stellen. Er is een raadsinformatiebrief opgesteld over de
vaststelling. Voorgesteld wordt deze, inclusief een
geanonimiseerde versie van de inspraakreacties, te versturen
aan de gemeenteraad.

Het concept-addendum Centrumvisie Waalwijk Afbakening Kernwinkelcircuit Stationsstraat ongewijzigd
definitief vast te stellen;
In te stemmen met de concept-reacties op basis van de
nota van inspraak en indieners hiervan op de hoogte te
stellen;
De bijgevoegde raadsinformatiebrief, inclusief addendum
en geanonimiseerde nota van inspraak, toe te sturen aan
de gemeenteraad.

