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16 maart jl.. heeft het college besloten om
de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen t.b.v.
het project gebiedsontwikkeling Westelijk Langstraat, te
verlenen en met toepassing van artikel 6.2 WABO de
omgevingsvergunningen de raad hierover te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief. 26 maart jl. heeft fractie
lijst Pouw hierover schriftelijke vragen gesteld. In bijlage treft u
de beantwoording op deze vragen.
Handelingskader
In het gebied Haven 8 Oost en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
voor hergebruik PFAS Langstraat komen gehalten aan PFAS voor boven de maximale
grond en
norm van het tijdelijk handelingskader. Volgens het Besluit
baggerspecie
Bodemkwaliteit mag de gemeente gebiedsspecifiek beleid in de
vorm van verantwoorde hogere maximale waarden vaststellen.
Tot 31 december 2020 was het door een tijdelijke aanpassing
van het Besluit Bodemkwaliteit mogelijk om de vaststelling van
gebiedsspecifiek beleid voor PFAS door het college te laten
vaststellen in plaats van door de gemeenteraad. Vorig jaar werd
duidelijk dat de gemeente een probleem met PFAS heeft in het
gebied Haven 8 Oost/GOL. Het was niet mogelijk om voor 31
december 2020 het gebied specifieke beleid PFAS op te stellen.
Momenteel zijn we bezig om gebiedsspecifiek beleid voor PFAS
en dan alleen voor het gebied Haven 8 Oost en het GOL op te
stellen. Om met de uitvoering van de werkzaamheden niet in de
problemen te komen vragen we in het bijgesloten raadsvoorstel
aan de raad om de vaststelling van dit gebied specifieke beleid
voor PFAS te mandateren aan het college.
Beantwoording art 47 Op 22 maart 2021 hebben we op grond van artikel 47 van het
vragen RvO fractie
Reglement van Orde schriftelijke vragen ontvangen van Lijst
Lijst Pouw Inzake
Pouw. Deze vragen hebben betrekking op de online
online brief erken het gepubliceerde brief van elf burgemeesters om het Moluks leed te
Moluks leed
erkennen. Door middel van dit voorstel vragen wij uw
goedkeuring tot het beantwoorden van de vragen.
Mobiliteitsvisie
De gemeente en met name de stad is qua omvang zeer geschikt
Waalwijk 2030
voor duurzamere vormen van vervoer zoals lopen, fietsen of
steppen. Ondanks dat is de auto door het mobiliteitssysteem een
aantrekkelijk vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de
gemeente. De gemeente heeft afgelopen jaren diverse ambities
en doelen voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid,
groen, economie e.a. vastgesteld.
Onderwerp
Artikel 47 vragen lijst
Pouw inzake
kapwerkzaamheden
Westelijke Langstraat

Besluit
in te stemmen met de beantwoording van de artikel47 RvO
vragen van Lijst Pouw en de beantwoording naar de griffie
te sturen voor verdere afhandeling.

- de raad overeenkomstig bijgesloten raadsvoorstel voor te
stellen om vaststellen van gebiedsspecifiek beleid PFAS
voor het bodembeheersgebied Haven 8 Oost/GOL te
mandateren aan het college.

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen
conform bijlage, met dien verstande dat op de vragen 1
t/m 3 met 1 antwoord moet worden geformuleerd.
2. Deze antwoorden toe te zenden aan de fractie van Lijst
Pouw
- in te stemmen met de concept-Mobiliteitsvisie Waalwijk
2030;
- de concept-mobiliteitsvisie inclusief bijlagen te verzenden
naar de raad van mei 2021 middels bijgevoegd
raadsvoorstel.
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Baanbrekers:
jaarstukken 2020 en
ontwerpbegroting
2022
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HvB. Regionale
energiestrategie
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Met deze nieuwe mobiliteitsvisie kiezen we voor de
doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Waalwijk dat
aansluit bij de huidige ambities van de gemeente en inspeelt op
de huidige en toekomstige ontwikkelingen en trends zoals het
beperken van de autoafhankelijkheid, het stimuleren van actieve
mobiliteit (lopen- en fietsen) en beperken van de negatieve
effecten van mobiliteit zoals uitstoot en veiligheid.
Het vaststellen van de Mobiliteitsvisie Waalwijk 2030 is de eerste
stap in het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente. De
belangrijkste mobiliteitsambities en -opgaven waar Waalwijk tot
2030- worden later dit jaar uitgewerkt in een mobiliteitsplan
inclusief uitvoeringsprogramma.
Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling
Baanbrekers heeft de voorlopige jaarstukken 2020* en de
ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming toegezonden
met het verzoek de ontwerpbegroting voor te leggen aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon
op Zand en Heusden.
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting, die op 26 maart
2021 door het DB van baanbrekers is vastgesteld.
De jaarstukken 2020 worden ter kennisname aan de
gemeenteraden aangeboden.
*Na toezending van de voorlopige jaarstukken is door een
accountantscontrole gebleken dat er een correctie op de Tozo
gelden plaats dient te vinden van totaal € 540.000 euro. Deze
zijn nog niet in de bijgevoegde jaarstukken verwerkt. Dit
betekent voor Waalwijk een correctie van € 224.000, die in
mindering wordt gebracht op de restitutie.
De afgelopen twee jaar is in de Regio Hart van Brabant hard
gewerkt aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).
Op 14 april 2020 heeft het college het concept bod REKS
vastgesteld, waarin een ruimtelijk ontwikkelscenario voor
grootschalige duurzame opwek, de regionale structuur warmte
(inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor
warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het
elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie zijn
opgenomen. In het definitieve bod zijn al deze onderdelen verder
uitgewerkt. Het definitieve bod moet door de gemeenteraad

Besluit

De jaarstukken Baanbrekers 2020 ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden en de gemeenteraad in de
gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming.

1.
De definitieve ‘Regionale Energie- en
Klimaatstrategie Hart van Brabant ’met bijlagen aan te
bieden aan de raad ter vaststelling.
2.
De voorzitter van het portefeuillehouder overleg
Milieu en Afval van de Regio Hart van Brabant te
mandateren om de definitieve Regionale Energie en
Klimaatstrategie Hart van Brabant toe te sturen aan het
Programmabureau van het Nationaal Programma RES.
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worden vastgesteld. http://www.regiohartvanbrabant.nl/REKS/downloads
Beantwoording art 47 De fractie van de SGP heeft op 6 april vragen gesteld op grond
vragen RvO fractie
van art. 47 RvO inzake wet Damocles. In dit advies vindt u de
SGP inzake Wet
voorgestelde beantwoording op deze vragen.
Damocles
Beleidskader Wet
Sinds de komst van het kabinet Rutte III wordt er gesproken
inburgering 2022
over het wijzigen van de huidige Wet inburgering. Uit meerdere
rapporten is namelijk geconcludeerd dat de huidige Wet
inburgering niet het gewenste effect heeft. Na twee keer
uitstellen staat de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2022
gepland op 1 januari 2022. Anders dan nu krijgen gemeenten de
regie op het inburgeringsproces en hebben daarin verschillende
verantwoordelijkheden. Om tijdig tot implementatie over te gaan
dient het beleidskader door het college te worden goedgekeurd
en door de gemeenteraad te worden vastgesteld. In dit voorstel
werken we dat verder uit.
4e
In navolging van het raadsvoorstel “Instellen
compensatiepakket
bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis” en het
Corona (maartbrief
bijbehorende amendement is afgesproken dat het College, bij het
2021)
verkrijgen van extra Rijksmiddelen, de Raad kan verzoeken om
uitbreiding van het mandaat dat op 1 april besloten is.
Onderwerp

Besluit

- in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
raadsvragen;
- deze beantwoording via de Griffie aan de raad te
versturen.
1. Akkoord te gaan met het beleidskader in de bijlage
2. Akkoord te gaan met het bijgevoegd raadsvoorstel
3. Het beleidskader aan de gemeenteraad toe te zenden
voor besluitvorming
4. Na besluitvorming het beleidskader te publiceren

- Akkoord te gaan met het verzoek aan de Raad het
mandaat van het College uit te breiden met benoemde
beleidsonderdelen in het raadsvoorstel
- Akkoord te gaan met de financiële consequenties zoals
beschreven in het raadsvoorstel in de bijlage
- Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel om op 15
Via de maartbrief 2021 ontvangen we weer diverse Rijksmiddelen april 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad
t.b.v. corona en decentralisatie-uitkering Voorschoolse
voorziening Peuters. Deze Rijksmiddelen zijn beschikbaar voor
diverse beleidsvelden die momenteel nog niet binnen het
mandaat van het College vallen.
Met die reden is bijgaand raadsvoorstel opgesteld met het
verzoek om het mandaat uit te breiden en de middelen die
binnenkomen te storten in de bestemmingsreserve corona.

