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COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-11-2020
Samenvatting / toelichting
Op 3 september 2019 heeft uw college besloten om kennis te
nemen van de voorstellen in de notitie Harmoniseren tarieven en
vergoedingen sportvelden onderwijsgebruik en om deze
voorstellen te bespreken met de schoolbesturen voor voortgezet
onderwijs (VO). Over de uitwerking daarvan (nieuwe
gebruiksovereenkomsten) zou uw college op een later moment
een nader voorstel worden gedaan. In genoemde vergadering is
tevens besloten om de financiële consequenties van de
harmonisatie van de tarieven en de vergoedingen sportvelden te
verwerken in het Voorjaarsbericht 2020. Met de schoolbesturen
VO is ambtelijk overeenstemming bereikt over de aanpassing van
de gebruiksovereenkomsten, de geharmoniseerde tarieven en de
voorgestelde aanpassing van de, ter dekking van de kosten,
aangepaste doordecentralisatievergoedingen. Het overleg heeft
meer tijd gevraagd dan vooraf was voorzien. De nieuwe
gebruiksovereenkomsten kunnen, na vaststelling door uw
college, met ingang van 1 januari 2021 ingaan. De financiële
consequenties zullen worden verwerkt in het Voorjaarsbericht
2021.
Bezwaren tegen
Tegen de op 7 september 2020 geweigerde omgevingsweigeren omgevings- vergunning voor de kap van 8 lindebomen aan de Groen van
vergunning kap 8
Prinstererlaan zijn 21 bezwaarschriften ingediend door
lindebomen Groen
omwonenden die de bomen graag weg willen hebben. Vanwege
van Prinstererlaan
de gepubliceerde aanvraag in de krant zijn circa 46 zienswijzen
Waalwijk
ingediend van omwonenden die de bomen graag willen
behouden.
De commissie adviseert u de bezwaarschriften kennelijk nietontvankelijk te verklaren. De bezwaarmakers zijn geen
belanghebbenden, omdat kort gezegd volgens rechtspraak van
de hoogste bestuursrechter alleen de aanvrager belanghebbende
is bij een geweigerde vergunning. Het advies is zorgvuldig tot
stand gekomen en er bestaan geen redenen om daarvan af te
wijken.
U bent in dit geval als college het bevoegd gezag dat een besluit
neemt op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Van
belang is dat u vanwege de objectiviteit thans een besluit op
bezwaar neemt als bevoegd gezag als behandelaar van de
omgevingsvergunning. Daarbij neemt u dus een andere rol in
dan als aanvrager van de omgevingsvergunning. Daarom wordt
Onderwerp
Overeenkomsten
sportaccommodaties
voortgezet onderwijs

Besluit
1. in te stemmen met bijgevoegde
conceptgebruiksovereenkomsten sportaccommodaties voor
Scholengroep De Langstraat, De Overlaat en Willem van
Oranjecollege;
2. Vooruitlopend op de aanpassing van de met de
schoolbesturen voor VO gesloten
doordecentralisatieovereenkomsten de ophoging van de
doordecentralisatievergoeding voor het onderdeel huur
sportterreinen mee te nemen in de jaarlijkse afrekening
van de doordecentralisatievergoeding.
3. De financiële consequenties van het harmoniseren van
de tarieven te verwerken in het Voorjaarsbericht 2021.

- het advies van de commissie Bezwaarschriften over te
nemen;
- de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten;
- een en ander mee te delen aan betrokkenen door middel
van de bijgevoegde brieven.
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Bestemmingsplanprocedure Jan de
Rooijstraat 12
Waalwijk
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Samenvatting / toelichting
voorgesteld om conform bijgevoegde conceptbrieven
betrokkenen te informeren met alleen informatie over de
beoordeling van de bezwaren en de gevolgen voor het genomen
besluit.
Het voorontwerpbestemmingsplan "Jan de Rooystraat 12" (dat
voorziet in de bouw van een woning op voornoemd perceel) heeft
recent ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen
reacties ingekomen op het voorontwerp.
Het voorontwerpbestemmingsplan kan nu als
ontwerpbestemmingsplan verder in procedure worden gebracht.

Besluit

1.het ontwerpbestemmingsplan "Jan de Rooystraat 12" op
de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen voor de duur
van 6 weken met de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen;
2.de gemeenteraad te informeren door middel van
bijgevoegde (concept) bestuurdersbrief.

