Nr.
B50.RNO

Onderwerp
Vaststelling
beeldkwaliteitsplan
Akkerlanen

B51.RNO

Art. 47 vragen RvO
fractie SGP en fractie
CU inzake Is elke
reactie ook een
antwoord?

B52.RNO

Art. 47 vragen RvO
fractie VVD inzake
bedelverbod

B53.RNO

Art. 47 vragen RvO
fractie SGP en fractie
Lijst Pouw inzake
bedelverbod
Bloemenoordplein
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Op 18 augustus besloot u conform advies om het ontwerp
beeldkwaliteitsplan Akkerlanen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 12 lid 4 Woningwet gedurende zes weken ter inzage te
leggen.
De terinzagelegging startte op 27 augustus, gelijktijdig met de
terinzagelegging van het op 2 juli door de raad vastgestelde
bestemmingsplan en exploitatieplan.
Gedurende de terinzageleggingsperiode zijn geen reacties op het
beeldkwaliteitsplan ingediend. Voorgesteld wordt dan ook om het
beeldkwaliteitsplan Akkerlanen ongewijzigd ter vaststelling aan te
bieden aan de raad. Bijgevoegd treft u een concept raadsvoorstel
voor de raadsvergadering van januari 2021.
N.B. met de welstandscommissie en Waalborgh is afgesproken
om eventuele bouwplannen, vooruitlopend op en onder
voorbehoud van vaststelling van het beeldkwaliteitsplan door de
raad, al wel te laten toetsen aan het beeldkwaliteitsplan.
Op 28 september 2020 hebben de fracties van de SGP en CU
schriftelijke vragen op grond van artikel 47 RvO gesteld inzake:
is elke reactie ook een antwoord?
Gezien de inhoud van de vragen (Haven 8 en Grootschalige
Opwek) is wethouder Bakker als portefeuillehouder aangewezen.
Voorgesteld wordt om deze vragen middels bijgevoegde
beantwoordingsbrief te beantwoorden.
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld op basis van art. 47
van het reglement van orde over het bedelverbod op het
Bloemenoordplein. Bijgevoegd vindt u de voorgestelde
beantwoording. Deze is aangepast n.a.v. de bespreking in het
college van 20 oktober. Hierbij is besloten dat er bij de APVwijziging wordt voorgelegd aan de raad om bedelen binnen de
gehele gemeente Waalwijk te verbieden.
De fracties van de SGP en Lijst Pouw hebben vragen gesteld op
grond van art. 47 reglement van orde
inzake het bedelverbod op het Bloemenoordplein. Bijgaand vindt
u de voorgestelde beantwoording. Deze is aangepast n.a.v. de
bespreking in het college van 20 oktober jl. Hierin heeft u
besloten dat u in de
APV-wijziging die in december bij de gemeenteraad voorligt, een
algeheel verbod op bedelen voor de gehele gemeente Waalwijk
wordt opgenomen. Dit is in de beantwoording meegenomen.

Besluit
in te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel
aangaande de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan
Akkerlanen.

conform de bijgevoegde beantwoordingsbrief de
schriftelijke vragen te beantwoorden.

in te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze
via de griffie aan de gemeenteraad te versturen.

in te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze
via de griffie aan de gemeenteraad te versturen.

Nr.

Onderwerp

B54.RNO

Wijzigingen APV
2020

B55.RNO

Raadsinformatiebrief
over programma
ondermijning

B56.RNO

Informatie over de
regionale
infrastructuur
arbeidsmarktregio
Hart van Brabant

B58.RNO

Ventilatie openbare
gebouwen
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Besluit
Jaarlijks wordt nagegaan of vanwege veranderingen in de
wetgeving, het beleid en ervaringen in de praktijk er aanleiding
bestaat om de APV te wijzigen. Daar zijn dit jaar wijzigingen uit
naar voren gekomen. Alle voorgestelde wijzigingen zijn conform
de voorstellen van de VNG. Er wordt dus aangesloten bij de
modelverordening van de VNG.
In bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel vindt u alle
wijzigingen met een toelichting.
Op 20 oktober 2020 heeft u uw besluit aangehouden en de
opdracht gegeven om na te gaan of als het bedelverbod voor de
gehele gemeente wordt geactiveerd, bebording nog noodzakelijk
is.
Indien een verbod voor de gehele gemeente Waalwijk geldt, is
bebording niet nodig. Als het om een bepaald aangewezen gebied
gaat, moeten wel borden worden geplaatst, zodat een burger
weet in het openbare gebied waar een verbod geldt en/of stopt.
In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om het bedelverbod voor
de gehele gemeente Waalwijk te laten gelden, waardoor
bebording niet meer nodig is.
Voor het programma ondermijning is er een raadsinformatiebrief
opgesteld voor de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand
en Waalwijk. Middels deze raadsinformatiebrief worden de
gemeenteraden geïnformeerd over de stand van zaken van het
programma ondermijning en bijbehorende projectplannen.
In de arbeidsmarktregio Hart van Brabant is een informatieve
film gemaakt over hoe de gemeenten uit de regio Hart van
Brabant samenwerken op het domein participatie.
Deze film is met name gericht op raadsleden en andere
betrokken partners in de regio.
In het portefeuillehouders overleg in de regio is afgesproken dat
de film en de daarbij horende raadsinformatiebrief via het college
ter beschikking wordt gesteld aan de raad. De film is vooraf te
zien via een beschermde omgeving, en zal na vaststelling in de
raden worden vrijgegeven.
Via mails van 12 en 28 september 2020 heeft de heer A. bij de
raad aandacht gevraagd voor het probleem van het voorkomen
van besmetting met enig virus in openbare gebouwen, zoals

-de voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Waalwijk 2020 ter vaststelling aan
de gemeenteraad aan te bieden conform bijgevoegd
raadsvoorstel
-de gemeenteraad te verzoeken om de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Waalwijk 2018 in te
trekken

in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze via de
griffie naar de raad te verzenden.

1.Kennis te nemen van de film en de raadsinformatiebrief
over de arbeidsmarktregio
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen
3. Akkoord te gaan met de film en de raadsinformatiebrief
over de arbeidsmarktregio en deze naar de raad te
versturen.

1. brief aan de heer A. vast te stellen
2. de raad via afschrift van de brief te informeren

Nr.

Onderwerp

B59.RNO

Consultatiebureau
Waspik

B60.RNO

Verordeningen 2021
Belastingen ozb en
leges
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scholen, sportkantines en zorgcentra door het openstellen van
ramen voor ventilatie dan wel te kiezen voor het installeren van
ionisatie-apparatuur om dat te voorkomen. De raad heeft de brief
ter afdoening in handen van het college gesteld met het verzoek
om een afschrift van de brief aan de raad toe te zenden.
In algemene zin kan aangegeven worden dat voor zover de
gemeente verantwoordelijk is voor openbare gebouwen in
overleg met de gebruikers alles gedaan wordt om tot een
optimale ventilatie te komen en dat daarbij ook de richtlijnen van
het rijk en het RIVM leidend zijn. Meer specifiek is de vraag voor
installatie van ionisatie-apparatuur. Hierover is extern advies
gevraagd. De uitkomst van dit advies is eveneens verwoord in
bijgaande concept-brief. Ten aanzien van dit laatste is de
conclusie dat ten aanzien van het plaatsen van ionisatieapparaten zowel risicoverhogende als risicoverlagende effecten
kleven en dat de werking ervan nog steeds niet wetenschappelijk
is bewezen. De uitspraak, waaraan de heer A. refereert, dat
ionisatie-apparaten leiden tot ".....volledig vrijwaren van enige
besmetting met welke ziekteverwekker dan ook" is veel te
voorbarig en ook gevaarlijk, omdat voorbij wordt gegaan aan de
risico's ten gevolge van ionisatie-apparaten.
Op 2 juli 2020 is in de gemeenteraad een motie vreemd aan de
orde geweest om nadere mogelijkheden rond de sluiting van het
consultatiebureau te onderzoeken.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte
gebracht van het onderzoek, alsook van het advies en het besluit
van het college.
We stellen het college voor, de gemeenteraad de volgende
verordeningen vast te laten stellen:
1. Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2021;
2. Legesverordening 2021 met de daarbij behorende
tarieventabel.

Besluit

Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te
sturen;
Het besluit het consultatiebureau in Waspik conform
eerdere opdracht van de raad te handhaven;
Na behandeling door de raad de ingediende brieven te
laten beantwoorden.
de gemeenteraad de verordening Onroerendezaakbelastingen 2021 en de Legesverordening 2021 met de
daarbij behorende tarieventabel voor te stellen volgens het
bijgevoegde raadsvoorstel.

