Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Voorontwerp Bp Jan
de Rooystraat 12
Waalwijk in
procedure te brengen

B02.OOT

Subsidieregeling en
huuropschorting
i.v.m. coronacrisis

B51.RNO

Artikel 47 vragen
fractie IJpelaar
inzake nogmaals
aandacht voor hoge
nood in Waalwijk

B52.RNO

Belastingverordening
en 2021 (ex OZB en
Leges)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-09-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bouw van een
1. Het voorontwerpbestemmingsplan “Jan de
woning en het positief bestemmen van het reeds bestaande
Rooystraat 12” in procedure te brengen en de
museum "Buitenlust". Onder de vigeur van het geldende
inspraakprocedure te starten;
planologische regime is de bouw van de woning niet mogelijk
2. Hiertoe het voorontwerpbestemmingsplan, na
omdat deze deels is geprojecteerd op een bedrijfsbestemming.
publicatie, gedurende 6 weken ter inzage te leggen
Deze bestemming staat overigens de vestiging van een museum
waarin eenieder in de gelegenheid wordt gesteld
niet toe. Teneinde deze ontwikkeling toch mogelijk te maken zal
om een reactie tegen het plan in te dienen;
het onderhavige plan in procedure gebracht moeten worden.
3. De gemeenteraad hiervan per bestuurdersbrief in
kennis te stellen.
Om de organisaties in de gemeente Waalwijk binnen het
maatschappelijk middenveld te kunnen ondersteunen en zo de
continuïteit van de organisaties en/of de gesubsidieerde
activiteiten te waarborgen heeft de Raad op 17 september 2020
besloten een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen. Bij dit
Collegevoorstel is de subsidieregeling bijgevoegd op basis
waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. Ook stellen
wij voor de huur nogmaals op te schorten met 2 maanden om
organisaties in de gelegenheid te stellen eerst subsidie aan te
vragen zodat zij (een deel van) de subsidie eventueel kunnen
gebruiken om de huur te betalen.
De fractie van Lijst IJpelaar stelde vragen art. 47 RvO naar
aanleiding van een brief van een inwoner inzake de
beschikbaarheid van openbare toiletten in het centrum.
Voorgesteld wordt te beantwoorden conform bijgevoegde brief en
ook de betreffende inwoner op de hoogte te brengen van de
strekking daarvan.
We stellen het college voor, de gemeenteraad de volgende
verordeningen vast te laten stellen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afvalstoffenheffing 2021
Rioolheffing 2021
Reinigingsrechten 2021
Hondenbelasting 2021
Precariobelasting 2021
Reclamebelasting 2021
Parkeerbelastingen 2021

1. De huur voor organisaties binnen de gemeente
Waalwijk, actief in het maatschappelijk middenveld, op te
schorten wanneer zij hier zelf een verzoek toe indienen, of
hebben ingediend
2. Akkoord te gaan met de subsidieregeling coronacrisis
Waalwijk en deze te publiceren

in te stemmen met de beantwoording en de betreffende
inwoner te informeren over de inhoud daarvan, met dien
verstande dat i.o.m. de portefeuillehouder een passage
moet worden opgenomen m.b.t. toilet fietsenstalling West.
de gemeenteraad de bovengenoemde
belastingverordeningen ter vaststelling voor te leggen
conform het bijgevoegde raadsvoorstel.

Nr.

Onderwerp

B53.RNO

Actualisering van de
begroting 2021 en
raadsvoorstel
begroting 2021

B54.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-09-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
8. Marktgelden 2021
9. Grafrechten 2021
10. Haven- en kadegeld 2021
11. Forensenbelasting 2021
12. Verblijfsbelasting 2021
In vervolg op de vorige week door uw college vastgestelde
Programmabegroting 2021 en de besluiten naar aanleiding van
de heidagen college op 14 en 15 september over de Actualisering
van de begroting 2021, treft u bijgaand het document
Actualisering aan, zoals dat via de Griffie aan de raad kan
worden aangeboden.

1. In te stemmen met de (digitale) concept Actualisering
begroting 2021, met daarbij:
a. In te stemmen met het toevoegen van budget voor 2021
en 2022 van € 75.000 voor veiligheid;
b. In te stemmen met het verhogen van de toevoeging
vanuit de algemene reserve aan de beleidsreserve van €
463.000 naar €1.013.000 ter dekking van incidentele
Voor de raad is het voor het eerst bij de begroting mogelijk om
ambities economie en veiligheid;
vragen direct per onderdeel via de begrotingsApp te stellen en
c. In te stemmen met bijstelling van de ombuiging HbH in
om memo’s toe te voegen.
2023 en 2024, zodat deze past binnen de totale raming
van de ombuigingen sociaal domein.
Bedoeling is dat zowel de Actualisering van de begroting 2021 als 2. In te stemmen met het conceptvoorstel aan de raad ter
de Programmabegroting 2021 digitaal bekeken en behandeld
vaststelling van de Programmabegroting 2021 en de
wordt. Voor de raad is het voor het eerst bij de begroting
Actualisering van de begroting 2021.
mogelijk om vragen direct per onderdeel via de begrotingsApp te 3. In te stemmen met bijgaand concept persbericht, met
stellen en om memo’s toe te voegen. Raadsbesluit over deze
inachtneming van een aantal tekstuele wijzigingen;
stukken is voorzien op 12 november 2020; daartoe is een
4. De raad d.m.v. een raadsinformatiebrief informeren over
raadvoorstel toegevoegd.
de financiële ontwikkelingen sociaal domein onderdeel
jeugdzorg n.a.v. financiële rapportage Tilburg. Brief 30
Tevens is een conceptpersbericht toegevoegd aan de stukken.
september naar de raad.
Overbruggingskrediet LangstraatZon heeft SDE-subsidie toegekend gekregen en staat
In te stemmen met het verstrekken van een
LangstraatZon
in de startblokken om het zonnepark op de afgewerkte stort aan overbruggingskrediet aan Langstraat Zon, met dien
de Gansoijensesteeg te realiseren. Ze heeft voldoende leden om
verstande dat in het raadsvoorstel moet worden
het vreemd vermogen te kunnen aantrekken. Door een wijziging opgenomen dat betalingen door deelnemers onmiddellijk
in de postcoderoos-regeling is ze echter genoodzaakt de leden
moet worden doorgestort naar de gemeente Waalwijk en
opnieuw te commiteren en te communiceren dat realisatie van
m.b.t. eigendomsrelatie dat bij beëindiging van de
het zonnepark mede gefinancierd wordt met de SDE-subsidie. Dit coöperatie het volledige eigendom overgaat naar de
heeft tijd nodig. Die is er niet omdat volgens de voorwaarden van gemeente Waalwijk en de raad via bijgevoegde
de SDE eind februari gestart moet zijn met de bouw van het
raadsvoorstel te vragen of hier bezwaren tegen zijn.
zonnepark. Daarom stellen we voor een overbruggingskrediet te
verschaffen voor de periode dat de leden zich opnieuw kunnen
verbinden aan de coöperatie.

