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B01.OOT

Onderwerp
Sloop noodgebouw
OBS De Hoef

B02.OOT

Antwoord Brief SAR
over Corona

B03.OOT

Verlenging inzake
op-/overslag,
transport en
verwerking gft- en
restafval
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Behandeling vragen
voortkomende uit het
Debat & Besluit van
14 november 2019
ten aanzien van 8.319 van het
speelruimteplan
Afwijkingsprocedure
garageboxen
(wilgenplantsoen)
lindenheuvel ong. te
Waspik
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Het bestuur van Stichting Bravoo verzoekt uw college om de
kosten van de sloop en afvoer van het noodgebouw bij OBS De
Hoef te vergoeden. Het noodgebouw wordt al geruime tijd niet
meer gebruikt voor het onderwijs. De kosten van het verwijderen
van het noodgebouw bedragen € 20.700,00. De kosten van het
plaatsen en verwijderen van tijdelijke huisvesting komen op
grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Waalwijk 2019 voor rekening van de gemeente.
Het noodgebouw is in zo'n slechte staat dat eventueel hergebruik
op een andere locatie niet aan de orde is.
De Sociale adviesraad stuurde een brief om het college 'te
bemoedigen' in verband met de Corona crisis en bracht daarin
een aantal vraagstukken onder de aandacht. Geadviseerd wordt
te antwoorden conform bijgaande brief.
De verwerking van het door de gemeente Waalwijk ingezamelde
gft- en restafval is op dit moment geregeld in de
verwerkingscontracten die de gemeente Waalwijk in
samenwerking met de regio gemeenten heeft gesloten met
Attero respectievelijk Suez. De huidige overeenkomsten voor wat
betreft de verwerking van GFT en REST lopen tot 01-02-2022.
Deze overeenkomsten kunnen tweemaal worden verlengd met
een periode van 3 jaar.

Het uitwerken van het speelruimteplan kan op verschillende
manieren, passend bij de locatie doorgaan. De inwoners ruimte
geven over de inrichting van de speelplekken!

Op 6 november 2019 heeft initiatiefnemer en eigenaar van het
perceel Lindenheuvel ong. een aanvraag ingediend voor een
omgevingsvergunning voor de realisering van 12 garageboxen op
het perceel (Wilgenplantsoen) Lindenheuvel ong. te Waspik. Het
geldend planologisch regime laat de bouw van de gevraagde
garages niet toe. Medewerking aan de aanvraag is mogelijk met
een omgevingsvergunning waarmee op grond van artikel 2.12,

Besluit
1. het verzoek van Stichting Bravoo tot vergoeding van de
kosten van de sloop en verwijderen van het noodgebouw
bij OBS De Hoef toe te kennen;
2. De kosten van de werkzaamheden ad € 20.700,00 aan
Stichting Bravoo te vergoeden en te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting via de 2e kwartaalwijziging 2020.

de SAR te antwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.

1. in te stemmen met verlenging van het contract
voor de verwerking van gft-afval bij Attero tot en
met 31 januari 2025
2. in te stemmen met verlenging van het contract
voor de verwerking van restafval bij Suez tot en
met 31 januari 2025;
3. teamleider Torv te mandateren voor ondertekening
van de brief waarin de verlenging van de
overeenkomst met 3 jaar wordt bevestigd.
1. Kennis te nemen van de schriftelijk gestelde vragen.
2. De beantwoording van de schriftelijke vragen te richten
aan de raad, waarbij antwoord wordt gegeven op de meest
gestelde vragen.

1. medewerking te verlenen aan de aanvraag door de
ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van
12 garageboxen op het perceel (Wilgenplantsoen)
Indenheuvel ong. te Waspik in procedure te
brengen;
2. de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel
in de gelegenheid te stellen hierop een zienswijze
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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
anterieure overeenkomst te sluiten met daarin een
verhaalregeling 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.
Aanschaf en
In het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam Vooruit' is de ambitie
implementatie Vidiled uitgesproken om in deze periode te starten met smart city pilots:
- Lightship
het gebruik maken van nieuwe technologie en innovaties. Een
andere ambitie uit het coalitieakkoord is het inzetten op smart
mobility, het vol gaan voor nieuwe vormen van mobiliteit. Deze
twee ambities zijn vertaald in het Plan van Aanpak Smart City
(college van 2 april 2019), waarbij gekozen is voor de focus op
smart mobility.
Door middel van digitale informatiepanelen kunnen we bewoners,
werknemers en bezoekers actief informeren over de
verkeerssituatie maar ook over brede maatschappelijke thema's
en/of evenementen. Daarnaast kan door middel van de panelen
informatie verzameld worden. Hiermee dragen de panelen bij aan
de verbetering van de veiligheid, bereikbaarheid, gezondheid,
economische, culturele aantrekkelijkheid van de gemeente.
Daarnaast helpen ze bij het verzamelen van uiteenlopende data
ten behoeve van monitoring van de gezondheid en
bereikbaarheid van de gemeente.
Meicirculaire
De meicirculaire leidt tot afwijkende financiële consequenties
Gemeentefonds 2020 voor het huishoudboekje van de gemeente: De circulaire geeft
voor 2020 een bruto voordeel van € 905.000 en een netto
Onderwerp

Besluit
te geven en voor te stellen de bouw van 12
garageboxen op het perceel (Wilgenplantsoen)
Lindenheuvel ong. te Waspik, 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 en nadeelcompensatie deel
uitmaakt. Voorts wordt de betaling van de bijdrage
ruimtelijke kwaliteit in de overeenkomst geregeld.

1. In te stemmen met aanschaf en implementatie van drie
informatiepanelen.
2. de organisatie te vragen een overeenkomst op te stellen
met Vidiled op basis van de inhoudelijk en financiële kaders
zoals beschreven in bijgevoegde offerte.
3. in te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

1. Voor 2020 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het najaarsbericht
2020 d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad ter
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voordeel van € 318.000 (na taakmutaties en stelposten). De
effecten voor de lopende begroting (2020) verwerken we via een
aan te bieden begrotingswijziging bij het najaarsbericht.
Relevant zijn in het bijzonder de netto-effecten voor de
meerjarenbegroting, welke worden verwerkt in de conceptbegroting voor het jaar 2021. Op basis van de circulaire ontstaat,
na het afzonderen van stelposten voor taakmutaties,
areaalontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen voor
de meerjarenbegroting het volgende beeld:

Besluit
vaststelling voor te leggen.
2. Voor 2021 de effecten mee te nemen in de conceptbegroting 2021.
3. De raad d.m.v. bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief bij te praten, met dien verstande dat
i.o.m. de portefeuillehouder de voorlaatste alinea meer
duiding moet hebben.

V = voordeel /
N = nadeel

2020

2021

2022

2023

2024

Uitgangspunt
2020 - 2024

N 1.907

N 4.215

N 4.235

N 4.306

N 4.075

Effecten
meicirculaire
2020
Na
meicirculaire
2020

V 318

V 219

V 688

V 285

V 591

N 1.589

N 3.996

N 3.547

N 4.021

N 3.484

Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende
concept-raadsinformatiebrief, waarnaar wordt verwezen. Details
rond de financiële uitkomsten zijn terug te vinden in de bijlagen.
De circulaire is ter raadpleging bijgevoegd.

