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Besluit
De Willem van Gentsvaart is in het IUP 2019-2020 vastgesteld
Het definitief ontwerp Willem van Gentsvaart , volgens
als vervangingswerk. Vanwege de slechte staat van de
bijlage 1, vaststellen.
verharding was het oorspronkelijk plan de gebakken klinkers in
de rijbaan te vervangen door een asfaltverharding. Het voorlopig
ontwerp is enkele weken geleden gedeeld met de bewoners uit
de Willem van Gentsvaart. Vele bewoners hebben hierop
gereageerd. De meerderheid van de bewoners ziet graag het
behoud van de gebakken klinkers in de rijbaan. Hier is gehoor
aangegeven. De overige ingekomen vragen en opmerkingen zijn
behandeld en waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp
(bijlage 1).
Het definitief ontwerp is gepresenteerd aan de belanghebbende
en heeft ter inzage gelegen volgens de geldende procedures 1 en
2B. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.
Voorontwerpbestem
Begin februari 2020 hebben burgemeester en wethouders
1. Het voorontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Sintmingsplan "Waalwijk, ingestemd om medewerking te verlenen aan een herontwikkeling
Clemenskerk” in procedure te brengen en de
Sint-Clemenskerk"
van de panden en het perceel Loeffstraat 50 te Waalwijk, Sintinspraakprocedure te starten;
Clemenskerk. De gemeenteraad is per brief d.d. 2 juni 2020 van
2. Hiertoe het voorontwerpbestemmingsplan, na
deze planvorming op de hoogte gesteld.
publicatie, gedurende 6 weken ter inzage te leggen
In verband met een soepele procedure en de planning, wordt uw
waarin een ieder in de gelegenheid wordt gesteld
college voorgesteld om, na verwerking van de resterende
om een reactie tegen het plan in te dienen en
opmerkingen, het voorontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Sintgedurende deze periode aan inloopbijeenkomst te
Clemenskerk” vrij te geven om in procedure te brengen en de
(laten) organiseren;
inspraakprocedure op te starten.
3. De gemeenteraad hiervan per bestuurdersbrief in
kennis te stellen.
Onderwerp
Vaststellen definitief
ontwerp Willem van
Gentsvaart

Digitaal Magazine
Bedrijventerrein
Haven

Op het bedrijventerrein Haven vinden nu en de komende jaren
veel ontwikkelingen plaats vanuit verschillende beleidsvelden:
(slimme) mobiliteit, wegen infrastructuur, uitbreiding bedrijven,
nieuwe insteekhaven, arbeidsmigrantencampussen, energie
opwekking. Hiervoor werkt de gemeente samen met een grote
diversiteit aan bedrijven, mede-overheden en kennisinstellingen.
Vanuit diverse partijen, ook intern, is er behoefte aan overzicht
van ambities en projecten. Daarnaast zijn potentiële
investeerders en andere stakeholders ook nieuwsgierig naar de
algemene ambitie van de gemeente voor dit bedrijventerrein. Dit
digitale magazine kan gebruikt worden in de lobby en
communicatie naar stakeholders.

de teksten voor het digitaal magazine vast te stellen en
opdracht te geven om, na opmaak, het magazine te
gebruiken in de lobby en communicatie naar stakeholders.
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Intentieverklaring
deelname Cultuur
met Kwaliteit 20212024
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Besluit
Vanaf 2013 is onze gemeente deelnemer aan de landelijke
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)*. Deze regeling
wordt onder de naam De Cultuur Loper uitgevoerd door het
Kunstencentrum Waalwijk. De huidige CmK-periode 2017-2020
eindigt dit jaar en de regeling wordt weer voor 4 jaar voortgezet.
Om deel te kunnen nemen moet net als voorgaande periodes een
intentieverklaring** worden getekend. Door de inzet van CmK
2021-2024 willen we de ontwikkeling van kwalitatief goed
cultuuronderwijs in Waalwijk verder voortzetten, scholen
ondersteunen bij de verankering hiervan in hun schoolbeleid en
zo veel mogelijk leerlingen kennis laten maken met kunst- en
cultuur. Onderzoeken, creëren en reflecteren zijn dan ook de
pijlers voor komende jaren. Nieuwe toegevoegde thema's van de
nieuwe regeling zijn kansengelijkheid en verbinding tussen
binnen- en buitenschools.
De regeling 2021-2024 is wederom een matchingsregeling. Het
maximale bedrag dat de gemeente in kan leggen is € 0,79 per
inwoner. Het minimale bedrag is € 0,55 per inwoner. Hierbij geldt
dat het bedrag dat de gemeente inlegt wordt verdubbeld vanuit
CmK. Voorgesteld wordt om € 0,79 per inwoner in te leggen.
waardoor we € 38.110,00 (€ 0,79 x 48.240 inwoners, CBS 1
januari 2019) aan gemeentelijk budget inzetten voor deelname
aan de regeling. Dit bedrag past binnen de begroting, binnen de
beschikbare middelen cultuureducatie. Dit betekent dat we het
maximale bedrag aan externe subsidie gaan ontvangen, nl. €
38.110,00 en dat voor de uitvoering van De Cultuur Loper een
bedrag van € 76.220 (€ 38.110 gemeente + € 38.110 CmK)
beschikbaar is voor de nieuwe Cmk periode.
*CmK: de landelijke regeling van het Fonds voor
Cultuurparticipatie is geïnitieerd door OCW en wordt door
Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie) uitgevoerd met het
programma ‘De Cultuur Loper’. Doel: het verbeteren van de
kwaliteit van cultuureducatie in het primair en voortgezet
onderwijs. **Hiermee spreekt gemeente de intentie uit om
jaarlijks een bedrag per inwoner te oormerken voor 2021 tot en
met 2024. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van de
provinciale subsidieaanvraag bij het Fonds voor

- deel te nemen aan de regeling CmK 2021-2024 en
hiermee De Cultuur Loper voort te zetten. De uitvoering
hiervan ligt bij het Kunstencentrum Waalwijk;
- de bijgevoegde intentieverklaring ‘deelname aan
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 – 2021-2024’ te
ondertekenen;
- het bedrag € 38.110,00 (uitgaande gegevens CBS, aantal
inwoners 1-1-2019) ten laste te brengen van de hiervoor
beschikbare middelen budget Cultuur educatie met
Kwaliteit, kostenplaats 6509035. Het bedrag wordt v.a.
2021 jaarlijks verdubbeld vanuit CmK, voor een periode
van vier jaar.
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Openstellen
Hoefsven i.v.m.
Corona-crisis
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Art. 47 vragen VVD inzake ondernemen
in tijden van corona
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Cultuurparticipatie en de gemeente begroting.
In haar vergadering van 14 mei jl. heeft de Raad besloten om de
mail van de Steller voor verdere afhandeling over te dragen aan
het college.
Bijgevoegd ook de voorgestelde antwoordbrief aan de steller.
De VVD heeft een actieplan opgesteld over het ondernemen in
Waalwijk in tijden van Corona. Dit actieplan bevat 10
actiepunten. Op basis van de art. 47 RvO legt de fractie deze
actiepunten voor aan het college en vraagt om een reactie op de
voorstellen. Bij de concept-beantwoording van de vragen en de
reactie op de actiepunten is aangesloten bij
eerdere collegebesluiten. Voorgesteld wordt in te stemmen met
de concept-beantwoording en deze via de griffie
toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit
In te stemmen met de beantwoording en een afschrift aan
de Raad te zenden
. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbeantwoording van de art. 47 RvO-vragen van de fractie
van de VVD;
2. De bijgevoegde concept-beantwoording via de griffie toe
te sturen aan de gemeenteraad.

