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COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-04-2021
Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 2e administratieve begrotingswijziging 2021 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Vaststellen
Het ontwerpbestemmingsplan "Drogerij 55, Waalwijk" heeft
ontwerpbestemmings gelijktijdig met de ontwerp- omgevingsvergunning en het
-plan Drogerij 55,
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage
Waalwijk
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.
De raad wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan
"Drogerij 55, Waalwijk" vast te stellen.
Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2021

Evaluatie en wijziging De huidige Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie
GR Baanbrekers
Baanbrekers (GR) dateert van januari 2013. In de regeling is
opgenomen dat 5 jaar na dato de financiële verdeelsleutel
geëvalueerd wordt.
De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden, in samenwerking
met Baanbrekers en de Langstraatgemeenten. Dit heeft tot
overeenstemming geleid over de voorliggende, geactualiseerde
GR. In deze GR is gekozen voor een financieringswijze die
gerelateerd is aan de diensten die Baanbrekers levert aan de
deelnemende gemeenten. Daarmee is geborgd dat de nieuwe
verdeelsleutel eerlijk, uitlegbaar en houdbaar is.
Verder is de koppeling gemaakt met de inhoudelijke
deelprogramma’s van Baanbrekers, waardoor de verdeelsleutel
ook werkbaar is voor Baanbrekers.
Voorgesteld wordt om de geactualiseerde GR aan de
gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Deze werkwijze is
afgestemd en conform de werkwijze in de andere Langstraat
gemeenten. Voor de inwerkingtreding van de geactualiseerde GR
is unanimiteit vereist in deze besluitvorming.
Raadsinformatiebrief De Omgevingsvisie 1.5 vormt een basis voor samenhangend
resultaten
beleid voor gezondheid en de fysieke leefomgeving. Deze basis
participatie
bestaat uit een notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke
Omgevingsvisie 1.5
leefomgeving’. Door middel van participatie hebben we
opgehaald hoe er binnen onze gemeente wordt gedacht over

Besluit
de 2e administratieve begrotingswijziging 2021 vast te
stellen.
1. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vast te stellen;
2. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan
vast te stellen op grond van artikel 6.12 Wro omdat het
verhaal van kosten van grondexploitatie anderszins is
verzekerd middels de gesloten overeenkomst;
3. de gemeenteraad voor te stellen om het
bestemmingsplan “Drogerij 55, Waalwijk” met ID nummer
NL.IMRO.0867. BPWWDrogerij55-VA01 gewijzigd vast te
stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende
verbeelding, regels en toelichting.
De geactualiseerde GR ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden
Financiële consequenties verwerken na instemming van de
raden met de gewijzigde GR op basis van de nieuwe
verdeelsleutel.

in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake
de resultaten van het participatietraject Omgevingsvisie
1.5.

Nr.

Onderwerp

B53.RNO

Art 47 vragen Lijst
Pouw inzake
kunstwerk van
Gudmundsson
Art 47 vragen RvO
fractie SGP m.b.t.
gladheidbestrijding

B54.RNO

B55.RNO

B56.RNO

B57.RNO

Art 47 vragen SGP
en Lijst Pouw inzake
Casade vervangt 103
woningen door
nieuwbouw in
Kaatsheuvel, SprangCapelle en Waalwijk
Beantwoording art 47
vragen RvO VVD
actieve
openbaarmaking
Raadsvoorstel
aanvullende
garantiestelling
i.h.k.v.
toekomstbestendig
maken van SSC’55
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Besluit
gezondheid in de fysieke leefomgeving. De resultaten van het
participatietraject Omgevingsvisie 1.5 worden middels deze
Raadsinformatiebrief gedeeld met de raad.
Lijst Pouw heeft vragen gesteld m.b.t. het kunstwerk van
- akkoord te gaan met de beantwoording van de
Gudmundsson. In de bijlage treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen en deze te versturen naar de griffie
gestelde vragen
De SGP-fractie heeft een vraag gesteld en een overweging
meegegeven over een op te stellen gladheidbestrijdingsplan.

De SGP-fractie te beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Door de SGP en door Lijst Pouw zijn schriftelijke vragen ex artikel In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen
47 RvO gesteld over de sloop en nieuwbouw van woningen in
zoals opgenomen in de uitgaande brief in de bijlagen bij dit
Sprang-Capelle.
voorstel.

De fractie van de VVD heeft art 47 vragen RvO gesteld m.b.t.
actieve openbaarmaking.

in te stemmen met bijgaande beantwoording.

Op 28 januari heeft de Raad, bij het besluit omtrent het
toekomstbestendig maken van SSC’55, o.a. akkoord gegeven
voor een garantstelling van € 100.000 ten behoeve van het
kunstgrasveld. Naar aanleiding van dit besluit is SSC’55 het
traject gestart om de (externe) financiering voor haar aandeel te
realiseren.
Hiervoor heeft SSC’55 op 29 maart 2021 een verzoek bij de
gemeente Waalwijk ingediend voor een garantstelling van 50%
van de totale geldlening (totale geldlening: € 754.000 /
garantstelling gemeente Waalwijk € 377.000). Gezien de eerder
afgegeven garantstelling van € 100.000, vraagt SSC’55 hiermee
een aanvullende garantstelling van € 277.000 voor de lening ten
behoeve van de investeringen in kunstgrasveld, opstal en
ledverlichting. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft voor
de resterende € 377.000 een garantstelling afgegeven met
opschortende voorwaarden.
Alles overwegende kan worden vastgesteld dat de vereniging

-akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en de Raad
voor te stellen om in te stemmen met het verzoek van
SSC’55 voor een aanvullende garantstelling door de
gemeente Waalwijk, op het moment dat voldaan wordt aan
de gestelde kaders, van maximaal € 277.000, waardoor de
totale garantstelling uitkomt op maximaal € 377.000
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voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden
en staan wij positief tegenover dit verzoek op het moment dat
wordt voldaan aan de volgende kaders:
1.Het recht van opstal/de eigendomsverhoudingen geregeld zijn
2.De inhoud van de gebruikersovereenkomst met SSC’55
aangepast is aan de nieuwe situatie als gevolg
van punt 1
3.Er een conveniërend voorstel van de financier ligt met
bijbehorende zekerheden
4.Er voldaan wordt aan de opschortende voorwaarden die
Stichting Waarborgfonds Sport stelt en
daarmee SWS garant staat voor de overige 50% van de externe
financiering.

