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Sam envatting / toelichting
Sinds 4 januari 2021 zijn we operationeel m et het
Mobiliteitsteam De Langstraat en ondersteunen we ondernemers,
werknem ers en ZZP'ers in de door corona getroffen sectoren. Op
8 december 2020 heeft het college hiervoor een bedrag van
€34.125 vrijgem aakt. Van dit bedrag hebben we voornamelijk de
generalist en de ZZP-coach betaald. We zien dat we m et onze
aanpak van betekenis zijn voor ondernemers en zelfstandigen.
Daarom stellen we voor deze inzet te intensiveren. De regio Hart
van Brabant en de provincie Noord-Brabant dragen deze kosten.
In het Klim aatakkoord is afgesproken dat ten behoeve van de
om gevingsparticipatie partijen gelijkwaardig sam enwerken. Dit
vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied
waarbij gestreefd wordt naar m inim aal 50% eigendom van de
productie voor de lokale om geving (burgers, bedrijven, de
gem eente en andere organisaties).
Tijdens de Regionale Radenavond van de Regio Hart van Brabant
op 19 februari 2020 is door de LEC’s HvB aangegeven dat zij de
ontwikkeling en uitvoering van de REKS willen ondersteunen. De
raam overeenkomst vult de sam enwerking en ondersteuning in
van de LEC’s en gem eenten in de uitvoering van de verschillende
REKS projecten.
Het algem een bestuur van Regio Hart van Brabant heeft in
oktober 2020 de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit Hart van
Brabant 2021-2024 bekrachtigd. De Regionale MobiliteitsAgenda
Hart van Brabant 2021-2023 is in het portefeuillehoudersoverleg
m obiliteit van november en op de bestuurlijke ontwikkeldag
m obiliteit en ruim te in december vastgesteld. Het is een
gezam enlijke agenda van de regio Hart van Brabant en provincie
Noord-Brabant. De vertaling daarvan in concrete projecten en de
financiële bijdragen van gem eenten en provincie komen in het
door de regio jaarlijks op te stellen Regionaal
Mobiliteitsprogramma (RMP). De aandacht de Regionale
Beleidsagenda Mobiliteit gaat m eer dan zijn voorganger uit naar
de am bities voor klim aat, duurzaam heid, gezondheid en
inclusiviteit. Zo blijft regio Hart van Brabant ook in de toekomst
leefbaar en bereikbaar. De Mobiliteitsvisie Waalwijk 2030
(behandeling in raad 27 m ei 2021) en het nog op te stellen
m obiliteitsplan vormen de basis van de Waalwijkse vulling van
het RMP.

Besluit
1. In te stem men met de intensivering van de functie ZZPcoach binnen het Mobiliteitsteam De Langstraat tot 1
januari 2022
2. De m iddelen van de regio Hart van Brabant en de
provincie Noord-Brabant beschikbaar te stellen voor de
inhuur van twee ZZP-coaches met een waarde van €80.040
3. De opdracht van de ZZP-coach uit te zetten op het DAS
1.
In te stemmen m et de Raam overeenkomst voor
sam enwerking regio Hart van Brabant gem eenten en
coöperatie Burgerparticipatie REKS HvB U.A. i.o.
2.
Wethouder Odabasi te m andateren om deze
raam overeenkomst nam ens het college te tekenen

1. kennis te nem en van de Regionale Beleidsagenda
Mobiliteit als verdere uitwerking van de
bereikbaarheidsparagraaf van de Strategische
MeerjarenAgenda Hart van Brabant.
2. kennis te nem en van de Regionale
MobiliteitsAgenda (RMA 2021-2023) die sam en met
de provincie Noord-Brabant is gemaakt en m ede is
afgeleid van de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit.
3. De Regionale Beleidsagenda Mobiliteit en RMA ter
inform atie aan te bieden aan de raad als bijlage bij
het raadsvoorstel voor de m obiliteitsvisie Waalwijk
2030 ter vervanging van de concept exemplaren
welke reeds bijgevoegd waren.
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Het bestemmingsplan Gem engd gebied is sinds de einduitspraak
van de Raad van State van 24 februari jl. onherroepelijk in
werking. In deze uitspraak heeft de Raad van State de
uitsterfregeling voor detailhandel op achterpercelen uit de
planregels geschrapt omdat deze niet voldoende zou zijn
onderbouwd. Bij m otie van 4 m aart jl. heeft de raad van
Waalwijk uw college opgedragen deze uitsterfregeling weer
voldoende onderbouwd in het bestemmingsplan op te nemen.
Eerder, op 17 december 2020, heeft de raad van Waalwijk een
voorbereidingsbesluit genomen voor het Gemengd gebied omdat
het bestemmingsplan het oprichten van nieuwe hoofdmassa's
toelaat op plaatsen waar dit niet was voorzien en ruim telijk
afgewogen.
In het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan 'Gem engd gebied
herziening 1' wordt het bestemmingsplan op deze beide punten
gerepareerd. Daarnaast is sinds de vaststelling van het
bestemmingsplan nog een aantal om issies geconstateerd die in
deze herzieningen worden hersteld. Ook wordt een aanduiding
intensieve veehouderij verwijderd. Voor een overzicht van de
aanpassingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.
Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan op wettelijk
voorgeschreven wijze in procedure te brengen zonder
voorafgaand voorontwerp en inspraak. Om dat sprake is van
herstel van om issies en beleidsneutrale aanpassingen heeft die
fase im m ers geen toegevoegde waarde. De raad zal hierover
worden geïnformeerd middels de bijgevoegde
raadsinform atiebrief.
Collegevoorstel
College wordt gevraagd om akkoord te gaan m et het bijgevoegd
concept Jaarrapport Raadsvoorstel.
2020 HvB en
Dit raadsvoorstel gaat over twee zaken: (1) het concept
Ontwerpbegroting
Jaarrapport 2020 HvB en (2) de Ontwerpbegroting 2022. Op de
2022 HvB
Ontwerpbegroting 2022 heeft de gemeenteraad de m ogelijkheid
om een zienswijze in te dienen voordat het Algemeen Bestuur
overgaat tot vaststelling.
Raadsinform atiebrief Op 23 m aart 2021 heeft het college ingestemd met het
ontwikkeling
principeakkoord over de ruim telijke ontwikkeling Grotestraat 239
Grotestraat 239 (eigendom gemeente) en Grotestraat 243 (eigendom dhr. Van
243 Waalwijk
der Ven). Het college heeft verder besloten de financiële
Onderwerp
Bestemmingsplan
Gem engd gebied
herziening 1

Besluit
- het ontwerpbestemmingsplan Gemengd gebied zonder
voorafgaande inspraak op wettelijk voorgeschreven wijze in
procedure te brengen;
- de raad hierover te inform eren m iddels bijgevoegde
raadsinform atiebrief.

1. in te stem men m et bijgevoegd Raadsvoorstel over het
concept Jaarrapport HvB 2020 en de Ontwerpbegroting
2022 HvB.

1. In te stemmen m et de bijgevoegde
raadsinform atiebrief;
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief via de griffie
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artikel 47 vragen
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Besluit
afwikkeling van deze overeenkomst m ee te nemen in het
aan te bieden aan de gem eenteraad;
voorjaars- of najaarsbericht en zodra het m ogelijk is de raad te
3. De griffe te verzoeken de raadsversie 'achter het
inform eren via een raadsinform atiebrief.
slotje' te plaatsen en de publieksversie op het
Inm iddels is er overeenstemming over de uitgangspunten die de
(openbare) RIS te plaatsen.
basis vorm en voor de anterieure overeenkomst. Hierdoor is
voldoende duidelijkheid over het af te boeken bedrag. De
financiële afwikkeling van de transactie wordt daarom
m eegenomen in het voorjaarsbericht. In het VJB worden
verschillende positieve en negatieve grondopbrengsten
gesaldeerd en als eenmalige afwijking opgenomen.
De eigenaar van Grotestraat 243 en Intersport hebben inmiddels
ook afspraken gem aakt over de (ver)huur van het pand. Onlangs
zijn ook de m edewerkers van Intersport ingelicht over de
voorgenomen ontwikkeling. Er is akkoord vanuit de verschillende
partijen om deze ontwikkeling openbaar te m aken. Daarom
wordt voorgesteld om de raad conform collegebesluit te
inform eren via een raadsinform atiebrief.
De raadsinform atiebrief bevat financiële details over het
principeakkoord. Deze zijn voor de inform atiepositie van de raad
relevant, m aar het wordt niet wenselijk geacht dat deze
inform atie zonder directe aanleiding expliciet openbaar worden
gedeeld. Daarom is er een publieksversie (zonder financiële
details) en een raadsversie (m et financiële details) van de RIB
opgesteld. De raadsversie kan 'achter het slotje' worden
geplaatst, terwijl de publieksversie dan openbaar kan worden
gedeeld.
Beantwoording artikel 47 vragen CU over Sociale Veeldeling
1. in te stem men m et de beantwoording van artikel 47
vragen CU over Sociale Veeldeling en deze door te sturen
naar de griffie.

