Nr.
B01.O

Onderwerp
2020 Coronavirus
COVID-19 als
hotspot voor
archivering

B02.O

Oormerking
financiële middelen
donorwet

COLLEGEBESLUITEN D.D. 14-07-2020
Samenvatting / toelichting
Op 10-03-2020 heeft het College de Hotspotmonitor 2019
vastgesteld. De hotspotmonitor is bedoeld om relevante cultuurhistorische informatie veilig te stellen en uit te zonderen van
vernietiging.
Nu is landelijk aanbevolen (door onder andere VNG en Nationaal
Archief) de Coronacrisis als hotspot aan te merken. Hierdoor kan
nu al actie worden ondernomen om relevante informatie met
betrekking tot de Coronacrisis van vernietiging uit te zonderen.
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe Donorwet. Deze wet geldt voor
iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een
Nederlandse gemeente. De overheid vraagt aan mensen om in
het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en
weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden.
Alle gemeenten in Nederland krijgen een rol in de
informatievoorziening over deze Donorwet. Tussen het ministerie
van VWS, VNG en de NVVB is afgesproken dat zij formulieren
uitgeven om een keuze in te vullen of te veranderen en
informatie verstrekken. De formulieren zijn met name bedoeld
voor burgers die geen mogelijkheid hebben om hun keuze
digitaal met behulp van DigiD in te vullen. Deze verplichting uit
de Donorwet valt uiteen in twee perioden. In de periode van 1
september 2020 tot medio 2021 start het aanschrijvingsproces.
In deze periode worden alle inwoners van 18 jaar en ouder die
nog geen keuze hebben gemaakt over hun orgaandonatie door
de Rijksoverheid herinnert aan het actief maken van de keuze.
Tijdens deze periode kunnen de inwoners een formulier komen
halen in het stadhuis. De tweede periode start medio 2021. De
nieuwe Donorwet kent een verplichting voor gemeenten
om ingezeten van 18 jaar en ouder die een paspoort, rijbewijs of
ID-kaart komen aanvragen, schriftelijk informatie te
overhandigen over het donorregister. Medewerkers hoeven geen
inhoudelijke informatie over de wet te geven of te ondersteunen
bij het invullen van het registratieformulier. De handeling bestaat
enkel uit het meegeven van de schriftelijke informatie. De
informatie hierover wordt kosteloos ter beschikking gesteld door
het Ministerie van VWS.
De in de septembercirculaire 2019 aangekondigde vergoeding
voor Waalwijk bedraagt in 2020 € 8.547.
De vergoeding voor dit jaar is niet geoormerkt. Vanaf 2021

Besluit
Coronavirus COVID-19 als hotspot aan te merken.

Het extra budget van € 10.000 per jaar voor de informatie
over de Donorwet te oormerken voor de periode vanaf
2021 ten gunste van het budget Documenten Burgerzaken
6004015.
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bedraagt de vergoeding € 16.327. Hiervan mag € 10.000
geoormerkt worden.
Van Mossel Automotive BV is voornemens om een nieuwe locatie
realiseren op Haven 8 Oost en hiervoor een
omgevingsvergunning aan te vragen waarmee o.g.v. artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt afgeweken van
het bestemmingsplan (een zogeheten projectafwijkingsbesluit of
'PAB').
Voorafgaand aan de ontwerp-omgevingsvergunning moet een
m.e.r.-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin wordt
aangegeven of wel of geen MER nodig. Daarbij moet worden
gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project
en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten
en mogelijke mitigerende maatregelen.
Het gaat namelijk om een activiteit die is genoemd in categorie D
11.3 van de bijlage van het Besluit MER ('De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een industrieterrein'). Omdat de activiteit onder
de drempelwaarde van 75 hectare blijft, kan de beoordeling
vormvrije worden gedaan, zo bepaalt de Wet
milieubeheer in samenhang met het Besluit MER. Wel moet een
formeel besluit worden genomen.
De initiatiefnemer heeft hiervoor een zogenaamde aanmeldnotitie
aangeleverd. Deze treft u als bijlage bij dit besluit aan. Uit deze
aanmeldnotitie volgt dat voorgenomen ontwikkeling geen
belangrijke nadelige milieugevolgen heeft, zodat het opstellen
van een MER niet noodzakelijk is.
Op 1 april 2019 is in team WIJZ de pilot maatschappelijke
ondersteuning gestart. Doelstelling was om vanuit de nieuwe
gebiedsgerichte aanpak minder zelfredzame inwoners van de
gemeente Waalwijk kort-cyclische ondersteuning te bieden
gericht op het stimuleren en versterken van de eigen kracht en
talenten. Deze inzet dient bij te dragen aan de maatschappelijke
participatie, het vergroten van de zelfredzaamheid en het
versterken van de kracht van de samenleving en op het
voorkomen van (dure) maatwerkvoorzieningen.
Deze pilot sloot aan bij de oorspronkelijke doelstellingen van
TWIJZ waaronder de regie op zorgverlening binnen de eigen
organisatie in te richten.
Tevens voorziet de inzet van maatschappelijk ondersteuners in

Besluit

- dat de voorgenomen ontwikkeling geen belangrijke
nadelige milieugevolgen heeft, gelezen de hiervoor
opgestelde aanmeldnotitie en de daarin beschreven
kenmerken van het project, de plaats van het project
en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en
mogelijke mitigerende maatregelen;
- dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo
voor de nieuwe locatie van Van Mossel op Haven 8 Oost
geen milieueffectrapportage hoeft te worden gemaakt.

-

De pilot maatschappelijk ondersteuning in zijn
geheel te verlengen tot en met 31 december 2021;

-

2020: € 60.000 voor de inzet school
maatschappelijk ondersteuners (augustusdecember 2020) te dekken uit lagere vaststelling
Stichting Jongerenwerk Waalwijk 2019
(collegebesluit volgt);

-

2021: € 140.000 voor de inzet school
maatschappelijk ondersteuners (januari 2021 december 2021) te dekken uit twijz (personeelsen) inhuurbudget;
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Besluit
een grote behoefte die er bestond bij het onderwijs na het
- Medio 2021 te besluiten over een voortzetting van
verdwijnen van de schoolmaatschappelijk werkers.
maatschappelijke ondersteuning binnen twijz voor
Schoolbesturen - en directies hebben het gemis aan
de periode na 2021.
schoolmaatschappelijk werk altijd als een zware aderlating
gevoeld omdat zij de door hen gesignaleerde risicojeugd niet
voldoende onder de aandacht konden brengen.
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
de 3e administratieve begrotingswijziging 2020 vast te
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand stellen.
de 3e administratieve begrotingswijziging 2020 aan. de mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Het Van Gogh Nationaal Park is samen met overheden,
bedrijven, organisaties en particulieren in oprichting. Hieruit is
een Masterplan voort gekomen, dat voort moet vloeien in de
formele status van ‘Nationaal Park’ in september 2020. Het doel
van Van Gogh Nationaal Park is om de verbinding te leggen
tussen natuur, cultuur en recreatie & toerisme, waarbij de focus
ligt op het leven van Vincent van Gogh. Daarnaast willen zij met
de status ‘Nationaal Park’ een park van wereldklasse zijn.

1. af te zien van deelname aan het Van Gogh Nationaal
Park.

De samenwerking met Van Gogh Nationaal Park staat in het
teken om samen te investeren in de ontwikkeling van de natuur,
het landschap en het economische segment van Brabant.

B51.RNO

Integraal Waterplan
Waalwijk 2021-2024

Na zorgvuldige overweging is er goed gekeken naar de
meerwaarde van deelname aan Van Gogh Nationaal Park en zijn
er keuzes gemaakt. Voor de gemeente Waalwijk is er besloten
dat zij de volledige aandacht willen richten op de Westelijke
Langstraat, aangezien dat hét verhaal van Waalwijk is. Hierdoor
ziet Waalwijk geen toegevoegde waarde voor deelname aan Van
Gogh Nationaal Park.
Het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) beschrijft het beleid ten
aanzien van water (riolering en oppervlaktewater) voor de
periode 2021-2024 en de bekostiging daarvan. Als opvolger van
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, is er nu voor gekozen
om de waterhuishouding meer integraal te benaderen. Daarom
zijn oppervlaktewateren, wadi's en vijvers toegevoegd aan dit
beleidsplan. De verwevenheid van deze elementen met de
riolering is de laatste jaren zo toegenomen dat deze integrale

Het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) 2021-2024 ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad, waarbij:
1. De raad wordt geadviseerd om te kiezen voor scenario
3.
2. De raad benodigde middelen opneemt in de begroting
2021 en de rioolheffing aanpast. Deze stijgt gelijkmatig van
€ 162 in 2021 naar € 180 in 2024.
3. De Nota Waardering- en Afschrijvingsbeleid wordt
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Beantwoording
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benadering het meest logisch is. Integraliteit is één van de rode
draden in dit beleidsplan, omdat de claims op ruimte vanuit vele
vakgebieden toeneemt. Een vroegtijdige integrale benadering
draagt ertoe bij dat de inrichting van onze leefomgeving optimaal
kan plaatsvinden. Er zijn 3 scenario's doorgerekend die variëren
in ambitie. In dit IWW kiest de gemeente ervoor dat iedere
particulier bij aanleg en uitbreiding van verharding zelf zorg
draagt voor verwerking van de neerslag, conform de vigerende
wetgeving. Bij keuze voor scenario 3 is er een
stimuleringsregeling om particulieren aan te sporen om
bestaande verharding van riolering af te koppelen.
SALHA wil aansluiten bij de recent opgerichte
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO). Lidmaatschap van deze WSGO is voor het
streekarchief noodzakelijk om de nieuwe CAO Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties te kunnen toepassen (nu door
invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) niet langer gebruik kan worden gemaakt van de CARUWO). Aansluiting bij de WSGO strookt niet met artikel 25 in de
huidige Gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief (GR
SALHA 2019), dat immers bepaalt dat 'voor personeel de
rechtspositieregelingen van de gemeente Heusden van
overeenkomstige toepassing' zijn.
Dat maakt het noodzakelijk de tekst van de gemeenschappelijke
regeling aan te passen zodat aansluiting bij de WSGO mogelijk
wordt. In de voorliggende tekst (zie bijlage gemeenschappelijke
regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020) zijn de
wijzigingen ten opzichte van de bestaande tekst geel
gemarkeerd. Naast het genoemde artikel 25 is ook de
formulering van artikel 20 gewijzigd, aangezien de Wnra met zich
meebrengt dat de archivaris niet langer wordt benoemd, maar
wordt aangewezen.
Onder verwijzing naar artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen is toestemming van de gemeenteraad vereist. De raad
hoeft de regeling niet vast te stellen.
Energie Gezond Waalwijk heeft sinds januari 2020 3 brieven naar
de gemeente Waalwijk gestuurd.
Middels bijgesloten brief wordt gereageerd op haar brieven. De
brieven gaan over de concept-kadernota

Besluit
aangepast. De afschrijving van pompen en gemalen wordt
verhoogd van 15 naar 20 jaar.

- onder voorbehoud van het verkrijgen van de op grond
van artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen benodigde toestemming van de gemeenteraad
over te gaan tot het treffen van de Gemeenschappelijke
regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020;
- de raad te verzoeken om op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen de vereiste toestemming te
verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke
Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020.

Akkoord, met dien verstande dat in de beantwoordingsbrief
in de laatste alinea de genoemde reactietermijn van 4
september 2020 moet worden aangepast naar 1 oktober
2020.
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Bestemmingsplan
Wijnruitstraat 196
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grootschalige opwek en het door Energie Gezond Waalwijk en
ontwikkelaars ingediende "noodplan Wind
Wint".
Het compensatiepakket wordt voor Waalwijk inzichtelijk gemaakt
in relatie tot de feitelijke uitgaven over dezelfde periode,
geadviseerd wordt hier kennis van te nemen en dit te delen met
de gemeenteraad d.m.v. verzending van bijgevoegde concept
informatiebrief.
Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2020 lag het
‘Grondstoffenbeleidsplan stap 2’ ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voor. De gemeenteraad heeft destijds geen besluit
genomen en het advies als T-stuk afgehandeld. Hierbij heeft de
raad het college de opdracht gegeven diverse zaken nader uit te
zoeken en te komen met een procesvoorstel om vervolgens een
besluitrijp beleidsplan op te leveren. In bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt het procesvoorstel beschreven.
De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel
Wijnruitstraat 196 de locatie van de basisschool voor speciaal
onderwijs, 18 appartementen te bouwen. Op grond van het
vigerend planologische regime is deze bouw niet mogelijk.
Daartoe wordt het onderhavige bestemmingsplan in procedure
gebracht. In het nieuwe bestemmingsplan is de mogelijkheid om
ter plaatse de appartementen te bouwen wel opgenomen. De
ontwikkeling past binnen de beleidsvisies van de verschillende
overheden.

Akkoord, met dien verstande dat in de raadsinformatiebrief
op bladzijde 2 onder het kopje Lokale en culturele
voorzieningen het woordje “kort” moet worden verwijderd
(dus: “Momenteel beraadt het college zich hierover en na
de zomervakantie …..)
1.
kennis te nemen van de raadsinformatiebrief;
2.
de raad met de in de bijlage opgenomen
raadsinformatiebrief te informeren.

1. Het voorontwerpbestemmingsplan “Wijnruitstraat
196” in procedure te brengen en de
inspraakprocedure te starten;
2. Hiertoe het voorontwerpbestemmingsplan, na
publicatie, gedurende 6 weken ter inzage te leggen
waarin eenieder in de gelegenheid wordt gesteld
om een reactie tegen het plan in te dienen en
gedurende deze periode aan inloopbijeenkomst te
(laten) organiseren;
3. De gemeenteraad hiervan per bestuurdersbrief in
kennis te stellen.

B58.RNO

5G

De afgelopen maanden is er onrust ontstaan over de mogelijk
schadelijke (straling)gevolgen van de lancering van het 5G
netwerk. Via dit collegevoorstel en bijgevoegde Position Paper
wordt het gemeentebestuur van Waalwijk geïnformeerd over de
rol die het zelf kan oppakken en vooral ook gerelateerd aan het
proces wat 5G de komende jaren nog af moet leggen en wat
daarvan wederom de gevolgen zijn voor de gemeente Waalwijk
qua handelingen.
Volksgezondheid

Akkoord, met dien verstande dat de verantwoordelijk
portefeuillehouder E. Daandels is en niet D. Odabasi.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 14-07-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
Uit alle wetenschappelijke onderzoeken tot dusver is gebleken
dat 5G niet schadelijker is dan de reeds bestaande 2G, 3G en 4G
netwerken. Bovendien moeten 5G netwerken net als alle andere
genoemde netwerken, zich houden aan een internationaal
vastgestelde blootstellingslimiet van volt per minuut. De 5G
testmetingen welke zijn uitgevoerd in Groningen, Rotterdam en
Eindhoven bleken ruim tien keer onder de maximum blootstelling
te zitten. Desalniettemin moet opgemerkt worden dat de
ontwikkeling scherp gevolgd moet worden, doordat de
Gezondheidsraad extra tijd nodig heeft voor onderzoek vanwege
‘relevante wetenschappelijke vondsten’. De Gezondheidsraad
komt eind juli met het definitieve rapport over 5G.
Ruimtelijke ordening
5G gaat consequenties hebben voor de Nederlandse ruimtelijke
ordening, zeker ook voor de lokale ruimtelijke ordening. Op dit
moment hoeft het gemeentebestuur hierop nog geen actie te
ondernemen. Daarentegen is het wel raadzaam positie in te
nemen over wat het gemeentebestuur van Waalwijk wil regelen
(in regionaal verband), voorafgaand aan de uitrol van ‘smallcells’ vanaf 2023. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen
van een gemeentelijk antennebeleid, waarin kaders worden
gesteld aan waar niet-vergunningsplichtige small-cells mogen
komen hangen. In principe moet de gemeente hierin meegaan,
maar mag de gemeente bij gegronde redenen afwijken,
bijvoorbeeld bij de bescherming van het (beschermde)
stadsgezicht. Daarnaast kan de gemeente een
omgevingsvergunning, voor masten hoger dan 5 meter weigeren,
of de grondeigenaar kan er niet mee in stemmen. Een volledige
tijdslijn over 5G ontwikkelingen is te vinden in de Position paper
op pagina 12-14.

