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Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking verplicht
gemeenten om maatregelen te treffen om te stimuleren dat mensen met een
beperking optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente
Waalwijk wil samen met ervaringsdeskundigen werken aan de totstandkoming
van een inclusie agenda met daarin de prioriteiten voor de komende jaren. We
willen een beweging op gang brengen naar een inclusievere samenleving. We
willen meer bewustwording voor de obstakels waar mensen met een beperking
(soms letterlijk) tegenaan lopen. Als gemeente willen we deze bewustwording
bevorderen binnen de ambtelijke organisatie, bij gesubsidieerde organisaties
en daarbuiten. Deze opgave is verbonden met de door de VN vastgestelde
‘Global Goals’ voor duurzame ontwikkeling zoals armoede tegengaan, goede
gezondheid en welzijn voor iedereen, ongelijkheid terugdringen en het
bevorderen van een inclusieve samenleving. De inclusie-aanpak valt onder de
paraplu van het gemeentelijke Global Goals-beleid. Omdat de ambtelijke
beleidscapaciteit op dit domein momenteel niet toereikend is, zijn we op zoek
naar een ervaren projectleider die gedurende 2 jaar een dag in de week
(gemiddeld) kan gaan werken aan het opzetten/begeleiden van een VN-panel,
de verdere uitwerking van de inclusie agenda en het opzetten van activiteiten
waarmee de beweging naar een inclusievere samenleving een impuls wordt
gegeven.
Op 28 september 2020 heeft de Fractie van het CDA schriftelijke vragen
gesteld. In bijgaande conceptbrief worden de vragen beantwoord.

Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad het college m.b.t. Haven 8 Oost
afronding onderstaande opdracht gegeven:
Voor verdere ideeontwikkeling van het gebied van Haven 8 Oost tot het
Drongelens Kanaal de gemeenteraad proactief te consulteren door niet later
dan februari 2021 de raad een nota van uitgangspunten voor te leggen voor
planontwikkeling in het gebied alvorens tot verdere planontwikkeling over te
gaan.
Deze uitgangspunten zijn opgenomen in bijgaand document ‘nota van
uitgangspunten/ masterplan Haven 8 Oost afronding, oktober 2020’ en hebben
geleid tot een eerste indicatieve schetsmatige invulling van het gebied. Op
basis van dit document zal een aantal vervolgstappen gezet worden:

Besluit
Akkoord te gaan met het werven en
aanstellen van een projectleider voor inclusie
voor de periode van 2 jaar, 1 dag per week
(gemiddeld)

1. kennis te nemen van de schriftelijke
vragen van de Fractie van het CDA;
2. de schriftelijke vragen te beantwoorden
door middel van bijgaande concept brief.
1. De Raad van de gemeente Waalwijk voor
te stellen om in te stemmen met de ‘nota
van uitgangspunten/masterplan Haven 8
Oost afronding, oktober 2020’
2. in te stemmen met de vervolgstappen en
over de bijstelling/concretisering daarvan
nadere besluitvorming te plegen
3. ten behoeve van de vervolgstappen een
voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van € 400.000,-. Het voornemen
is om het voorbereidingskrediet op
termijn, bij uitvoering van de plannen, te
integreren in een exploitatieopzet voor
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1.
2.
3.
4.
5.
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Begrotingswijziging
2020 VRMWB
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Raadsinformatiebrief
septembercirculaire
2020

Besluit
het gebied.
4. bijgaande begrotingswijziging 2020/019,
waarin de financiële consequenties ten
aanzien van het voorbereidingskrediet
zijn verwerkt, vast te stellen.

het in beeld brengen van de (wettelijke) beperkingen
(milieu)-planologische onderzoeken
aftasten van regionaal en provinciaal draagvlak
bevragen lokale bedrijfsleven naar de behoeften tot verplaatsing
financieel/economische haalbaarheid

De uitkomsten van de vervolgstappen vormen de input voor de nadere
concretisering van de uitgangspunten. Deze nadere concretisering zal
vervolgens aan de raad worden aangeboden met het verzoek daaromtrent
nader te besluiten.
Op 9 september hebben de leden van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Midden-en West- Brabant de begrotingswijziging 2020
vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen
in te dienen. Daarnaast heeft het veiligheidsberaad (overlegorgaan van de 25
voorzitters van de veiligheidsregio’s) besloten tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De
gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen
kenbaar te maken over deelname van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant aan de werkgeversvereniging.

De septembercirculaire 2020 is gepubliceerd en heeft financiële consequenties
voor onze gemeente.
Voor 2020 leidt dit tot een bruto voordeel van €2.450.000,-. Het grootste
gedeelte van dit bedrag bestaat uit compensaties voor corona, te weten
€1.679.000,-. Na verwerking van deze compensaties en andere wijzigingen
ontstaat een netto voordeel van €753.000,- voor dit jaar. De effecten voor
2020 en verder verwerken we via het najaarsbericht.
De effecten voor de meerjarenbegroting staan hieronder weergegeven:
Bedragen x €1.000,-

2020

2021

2022

2023

2024

1. de raad kennis te laten nemen van de
bestuurlijke rapportage 2020 van de
Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in
te dienen op de gewijzigde begroting
2020 van de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant;
3. de raad te adviseren geen wensen of
bedenkingen in te dienen op de
voorgestelde deelname aan de
werkgeversvereniging samenwerkende
veiligheidsregio's
4. daartoe bijgaand raadsvoorstel door te
sturen aan de gemeenteraad.
1. Voor 2020 en verder de effecten, samen
met de overige afwijkingen op de
begroting, bij het najaarsbericht 2020
d.m.v. een begrotingswijziging aan de
Raad ter vaststelling voor te leggen;
2. De Raad d.m.v. bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief te informeren.
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Beantwoording
schriftelijke vragen
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IJpelaar inzake
beleidsregels
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COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-10-2020
Samenvatting / toelichting
Uitgangspunt 2020 – 2024
N 1.589 N 1.602
V 791
V 465
Effecten septembercirculaire 2020

V 753

V 446

Na septembercirculaire
2020

N 836

N 1.156

Besluit
V 1.957

V 508

V 621

V 835

V 1.299

V 1.086 V 2.792

Een verdere toelichting op de effecten van de septembercirculaire is verwerkt
in de raadsinformatiebrief die is toegevoegd aan dit advies.
Beantwoording van artikel 47 vragen CU over rapport Evaluatie
Programmamanagement.

De fractie lijst IJpelaar heeft schriftelijke vragen gesteld over de
ontwerpbeleidsregel industriële geur gemeente Waalwijk. Voorgesteld wordt
om deze te beantwoorden middels bijgaande brief aan de raad. De gestelde
vragen zijn aanleiding om te overwegen om cumulatie van geur een duidelijker
plek te geven in de beleidsregel. Deze afweging zal moeten worden gemaakt
bij vaststelling van de definitieve beleidsregel industriële geur.

In te stemmen met de beantwoording en
door te sturen naar de gemeenteraad.

1. de schriftelijke vragen inzake beleidsregel
industriële geur gemeente Waalwijk te
beantwoorden middels bijgaande brief.

