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Aanwijzingsbesluit
bedelen
Bloemenoordplein
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Naamgeving Haven
VIII te Waalwijk
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Integraal Beheerplan
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In de afgelopen periode is door de politie geconstateerd dat er
regelmatig overlast is door bedelen bij het Bloemenoordplein.
Politie en de BOA's hebben de bedelaar meerdere malen weg
proberen te sturen. Dit heeft echter geen structureel succes
gehad. De bedelarij leidt tot verloedering van de omgeving.
Bezoekers en winkeliers vinden de aanwezigheid van de bedelaar
onprettig en de aanwezigheid roept gevoelens van onveiligheid
op.
Op grond van artikel 2:65 APV is het verboden om in door het
college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor
het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere
zaken.
Daarom wordt voorgesteld om het Bloemenoordplein aan te
wijzen als aangewezen gebied waar het op grond van artikel 2:65
APV verboden is om te bedelen om geld of andere zaken.
Op industrieterrein Haven VIII zijn plannen in ontwikkeling voor
aanleg industriegebied. Er worden hiervoor een aantal nieuwe
straten aangelegd.
Het betreffende thema op het industrieterrein was oorspronkelijk
"waterwerken" later is daar het thema "bekende Waalwijkse
industriëlen" aan toegevoegd. In de bijlage een overzicht van
vernoemde straten.
De commissie naamgeving heeft hier gekozen om door te gaan
met het thema "bekende Waalwijkse industriëlen".
Voor team TORV is het wenselijk efficiëntie te verhogen door de
regels omtrent beheer duidelijk te hebben bij alle partijen
betrokken bij projecten in de openbare ruimte. Zo kan alles
‘beheer-klaar’ worden ontworpen en geplaatst. In de huidige
situatie ligt alle informatie verspreid over de individuele
beheerplannen en richtlijnen van de verschillende
beheerdisciplines. Het Integraal Beheerplan verenigd deze
informatie om te dienen als informatietool waarin de meest
belangrijke basisprincipes van beheer worden toegelicht. Dit
concept integraal beheerplan bevat de meest belangrijke
wettelijke kaders, beleidskaders, normen, richtlijnen en
uitgangspunten die ten alle tijden in acht dienen te worden
genomen bij alle stadia van ontwikkelingen in de openbare
ruimte door alle betrokken partijen. Het doel van dit integraal

Besluit
- het Bloemenoordplein per 7 september 2020 aan te
wijzen als gebied waar het op grond van artikel 2:65 APV
verboden is om te bedelen op of aan de openbare weg of in
een voor publiek toegankelijk gebouw (zie bijgevoegde
tekening).
- bijbehorend aanwijzingsbesluit te laten publiceren.
- binnen het gebied bordjes te laten plaatsen waardoor het
duidelijk is voor het publiek dat bedelen in de omgeving
van het Bloemenoordplein niet is toegestaan.

de op de bijlage weergegeven straten te Waalwijk de
volgende namen te geven:
- Van Iersel en Witloxweg
- Jan Vestersstraat

in te stemmen met het bijgevoegde Concept Integraal
beheerplan, met dien verstande dat moet worden
nagegaan of document door de raad moet worden
vastgesteld of dat het IUP daar voor in de plaats komt.
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beheerplan is dan ook het verhogen van de efficiëntie van beheer
in de openbare ruimte door het uiteenzetten van de meest
belangrijke wetten, regels en richtlijnen voor alle
beheerdisciplines van de gemeente Waalwijk. Belangrijk om aan
te geven, is dat het concept integraal beheerplan geen financiële
of areaalgegevens bevat. Dit omdat het bijvoegen van deze
fluctuerende gegevens geen toegevoegde waarde levert aan dit
(statische) document en zijn toegevoegd in een elektronisch
beheersysteem. Overigens dient het integraal beheerplan als
onderbouwing dat er voor de gemeente Waalwijk geen noodzaak
is voor een voorziening als beschreven in artikel 44 lid 1a BBV,
die moet worden gevormd als er sprake is van achterstallig
onderhoud. Door aan te tonen dat er regelmatig inspecties en
beheer plaatsvinden, laat het integraal beheerplan zien dat er
geen sprake is van achterstallig onderhoud.
Hierbij wordt u het jaarverslag wet Kinderopvang 2019 van onze
gemeente ter vaststelling aangeboden. Het jaarverslag is de
verantwoording over de toezicht- en handhavingstaken aan de
gemeenteraad en aan de Inspectie van Onderwijs. De
verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op
de tijdige afhandeling van aanvragen, de uitvoering van
inspecties en handhavingsacties op overtredingen. Daarbij
worden verschillende voorzieningen onderscheiden:
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (KDV), Buitenschoolse
opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorziening
gastouder (VGO). De gegevens zijn opgehaald uit het Landelijk
Register voor Kinderopvang (LRK) en geplaatst in het Internet
School Dossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.
In het jaarverslag is op het onderdeel
‘Verantwoordingsinformatie inspecties geregistreerde
voorzieningen voor gastouderopvang’ toegelicht dat we in
verband met de intensivering van de inspecties gastouderopvang
deze inspecties hebben opgehoogd. Bij de
‘Verantwoordingsinformatie ingezette handhavingsacties bij
tekortkomingen’ is toegelicht dat er vijf keer niet is gehandhaafd
om de volgende redenen: - er is slechts een waarschuwing
gegeven omdat overtreding snel werd opgelost; - na
overtredingen tijdens inspectie is een nader onderzoek
uitgevoerd waarbij bleek dat de overtredingen waren opgelost; -

Besluit

- akkoord te gaan met het Jaarverslag Toezichtinformatie
wet Kinderopvang gemeente Waalwijk 2019;
- deze informatie via het Internet School Dossier (ISD) aan
de Inspectie van Onderwijs beschikbaar te stellen;
- met bijgaande raadsinformatiebrief de raad over de
jaarverantwoording kinderopvang 2019 te informeren.
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in 2018 is in deze specifieke situatie dispensatie verleend. We
concluderen dat onze verplichte wettelijke toezichts- en
handhavingstaak in 2019 wederom consequent is uitgevoerd. De
aard en aantal van de overtredingen hoeven niet meer
inzichtelijk gemaakt te worden. Echter voor uw informatie wordt
hierbij gemeld dat door de GGD Hart voor Brabant overtredingen
geconstateerd zijn op het gebied van o.a. veiligheid en
gezondheid, passende beroepskwalificatie, beroepskracht-kind
ratio en het pedagogisch beleid. Overtredingen zijn binnen de
wettelijke termijnen opgelost.
Voorgesteld wordt bijgaand Jaarverslag Toezichtinformatie wet
Kinderopvang gemeente Waalwijk 2019 vast te stellen. Deze
informatie via het ISD aan de Inspectie van Onderwijs
beschikbaar te stellen. Met bijgaande raadsinformatiebrief de
raad te informeren.
Beantwoording art 47 Op 27 augustus 2020 hebben we op grond van artikel 47 van het
vragen RvO fractie
Reglement van Orde schriftelijke vragen ontvangen van de
ChristenUnie Inzake
ChristenUnie. Deze vragen hebben betrekking op het tussentijdse
maatschappelijke
evaluatierapport rondom het project maatschappelijke activering.
activering
Door middel van dit voorstel vragen wij uw goedkeuring tot het
beantwoorden van deze vragen.
Onderwerp

Beantwoording art 47
vragen RvO fractie
D66 m.b.t. Lidl
Torenstraat Waalwijk
Evaluatie coronaaanpak maartaugustus 2020

Persbericht
programma
ondermijning

Besluit

1. Akkoord te gaan met de beantwoording.
2. Deze antwoorden toe te zenden aan de fractie van de
ChristenUnie.

Beantwoording vragen D66 in het kader van art 47 vragen m.b.t. Instemmen met de beantwoording.
de Lidl Torenstraat Waalwijk
Deze evaluatie is opgesteld om de raad te informeren en blikt
terug op de aanpak van de gemeente Waalwijk tijdens de eerste
zes maanden van het coronavirus. De raad is in de afgelopen zes
maanden geïnformeerd via bestuurdersbrieven. Vanuit die
informatie is de evaluatie opgebouwd en behandelt onder meer
de crisisorganisatie, de dienstverlening van de gemeente
Waalwijk en de rol die de gemeente heeft als werkgever.
Bijgaande bestuurdersbrief informeert de gemeenteraad over de
start van een programma ondermijning van de gemeenten
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand.

de evaluatie door te sturen aan de gemeenteraad.
Burgemeester Kleijngeld en Jan Lagendijk stemmen de
tekst nog af.

de raadsinformatiebrief samen met het bijbehorende
persbericht door te sturen aan de raad.

