Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Parkeren rondom de
jaarwisseling 20202021

B02.OOT

Claim budgetten
inburgering 2020 ten
behoeve van
uitvoeringsinzet in
2021

B50.RNO

Sloop pand
Winterdijk 30a
Waalwijk (vm AZGscoutinggebouw)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-10-2020
Samenvatting / toelichting
Jaarlijks wordt de parkeerapparatuur tussen Kerst en Oud en
Nieuw voorzien van vuurwerkbeveiliging. In deze periode is het
niet mogelijk om te betalen bij deze apparatuur, doel is derhalve
deze periode zo kort mogelijk te laten duren. Het aanbrengen en
verwijderen van de beveiliging wordt door medewerkers van de
Buitendienst verzorgd.
In 2020 zijn budgetten inburgering vanuit het Rijk beschikbaar
gesteld ten behoeve van de veranderopgave inburgering,
waaronder de implementatie van de nieuwe wet inburgering.
Oorspronkelijk zou de wet 1 januari 2021 van kracht worden. Dit
is met een half jaar uitgesteld. Naar verwachting zal de wet nu
op 1 juli 2021 van kracht worden.
Door deze vertraging kunnen de beschikbare budgetten pas in
2021 worden ingezet. Daarom worden deze budgetten
inburgering geclaimd en overgeheveld naar 2021.
Onlangs heeft scouting Andreas Zijlmansgroep (AZG) het nieuwe
onderkomen aan de Drunenseweg in gebruik genomen en is
tevens het gebouw aan de Winterdijk 30a leeg opgeleverd. In
verband met de ontwikkelingen in het centrum van Waalwijk en
dan met name de bouw van het Museum+ en daarna de
herinrichting van de omgeving van het Krophollerensemble is het
zaak om het vm AZG-gebouw op zo kort mogelijke termijn te
slopen.
Bij de kredietaanvraag voor de verplaatsing van AZG (aankoop
gebouw Winterdijk 30a en verstrekken bijdrage aan AZG) is geen
rekening gehouden met de sloopkosten van het gebouw. De
kosten (incl. onderzoekskosten flora en fauna, asbest, sloop
belendende muur) bedragen € 58.000 excl. BTW. Deze kosten
mogen niet worden geactiveerd. Na de sloop van het pand dient
de boekwaarde vanuit de aanwezige geblokkeerde reserve
912020 te worden afgeboekt. De boekwaarde van dit pand
bedraagt per 31-12-2020 € 79.288. De resterende vrijvallende
middelen van de geblokkeerde reserve 912020 bedragen €
34.094 en kunnen worden ingezet ter dekking van sloopkosten.
Voor de ontbrekende dekking van het restantbedrag sloopkosten
ad. € 23.906 (€ 58.000 - € 34.094) kan de Algemene Reserve
worden ingezet.
Een raadsvoorstel voor beschikbaar stellen van het krediet gaat
hierbij.

Besluit
1. De vuurwerkbeveiliging op de parkeerapparatuur aan te
brengen op donderdag 24 december 2020 en te
verwijderen op maandag 4 januari 2021.
2. In de periode 24 december 2020 – 4 januari 2021 het
parkeren in het centrum van Waalwijk gratis te laten zijn.
de budgetten die in 2020 beschikbaar zijn gesteld ten
behoeve van de veranderopgave inburgering, waaronder de
nieuwe wet inburgering, te claimen en aan te melden bij
het najaarsbericht 2020 t.b.v. overheveling naar 2021.

1. een krediet van € 58.000 beschikbaar te stellen voor de
sloop van het vm AZG-gebouw en in de dekking te voorzien
door € 34.094 te onttrekken aan de geblokkeerde reserve
912020 en € 23.906 aan de algemene reserve te
onttrekken;
2.de boekwaarde van Winterdijk 30a ad € 79.288 van de
geblokkeerde reserve 912020 af te boeken;
3. het raadsvoorstel vast te stellen;
4. in te stemmen met de 29ste begrotingswijziging 2020.

Nr.

Onderwerp

B53.RNO

Art. 47 vragen RvO
ChristenUnie inzake
tussenrapportage
Evaluatie
parkeerbeleid
Beantwoording Art.
47 vragen Lijst
IJpelaar inzake
hardrijdend verkeer
in de Burg.
Smeelelaan
Raadsinformatiebrief
over de stand van
zaken beleid
mensenhandel
/uitbuiting

B54.RNO

B55.RNO

B56.RNO

Vragen art. 47 RvO
CDA-fractie
windmolens

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-10-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
Beantwoording van de vragen ChristenUnie in kader van de
evaluatie van het parkeerbeleid via Art. 47 RvO, conform
bijgevoegde brief.

Vragen Art. 47 RvO van ChristenUnie inzake de evaluatie
van betaald parkeren te beantwoorden conform
bijgevoegde brief.

Beantwoording van de vragen in het kader van Art. 47 RvO van
In te stemmen met de beantwoording van de art. 47
de lijst IJpelaar betreffende het hard rijdende verkeer in de Burg. vragen inzake het hardrijdend verkeer in de Burg.
Smeelelaan.
Smeelelaan conform bijgevoegde brief.

In april jl. hebben de fracties van GroenLinksaf, D66, SGP,
ChristenUnie, Lijst IJpelaar en PvdA in raadsvragen over
mensenhandel gevraagd of het College van B en W in 2020
mensenhandel beleid wil ontwikkelen. Hierop is bij de
beantwoording van de raadsvragen bevestigend geantwoord. Het
beleid is in ontwikkeling. Op het gebied van mensenhandel beleid
zijn er in de tussenliggende periode een aantal landelijke en
districtelijke ontwikkelingen ontstaan. Het is wenselijk om bij
deze ontwikkelingen aan te sluiten met het Waalwijkse beleid. Dit
heeft tot gevolg dat het beleid niet in 2020 vastgesteld kan
worden. Vermoedelijk is het beleid in het voorjaar van 2021
gereed. Met de bijgevoegde raadsinformatiebrief willen we de
raad over deze ontwikkelingen informeren.
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de mogelijke plaatsing
van windturbines in de gemeente Waalwijk.

- in te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door de
griffie naar de raad te laten versturen.

De CDA-fractie te beantwoorden conform bijgevoegde
(concept)brief.

