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Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
de 3e administratieve begrotingswijziging 2021. De mutatie is
toegelicht in de begrotingswijziging.
De raad heeft bij de vaststelling van het Integraal Waterplan
Waalwijk 20214-2024 (IWW) gekozen voor scenario 3, met een
stimuleringsregeling afkoppelen. Met de voorliggende nadere
regels wordt uitvoering gegevens aan de stimuleringsregeling
zoals beschreven in scenario 3 van het IWW.
Op 29 april zijn door de SGP een aantal schriftelijke vragen
gesteld inzake slopen en bouwen. In de bijlage bij dit voorstel
worden de vragen beantwoord.
Op 5 mei 2021 heeft de SGP vragen gesteld conform artikel 47
RvO omtrent 'tuintjes Van Berckenrodelaan e.o.'. Als bijlage treft
u de beantwoording aan. Door in te stemmen met deze
beantwoording informeert u ook de raad.
Wij verzoeken u de vragen in relatie bronnering en
grondwateronttrekking conform bijgesloten concept brief te
beantwoorden.

Gedurende de terinzagelegging van het
voorontwerpbestemmingsplan "Waalwijk-Kasteellaan" zijn 5
inspraakreacties ontvangen. Deze reacties zijn nader onderzocht.
Deze reacties en ambtelijke opmerkingen hebben geleid tot
aanpassingen en aanvullingen. Het ontwerpbestemmingsplan is
derhalve gereed om gecoördineerd met de omgevingsvergunning
en de procedure hogere waarden Wet geluidshinder verder in
procedure gebracht te worden.

In opdracht van de gemeente Waalwijk is een akoestisch
onderzoek verricht naar het effect van het verlengen en/of
verhogen van een te plaatsen geluidscherm langs de rijksweg
A59 in Waalwijk-Oost. De gemeenteraad wordt per bijgevoegde
RIB hiervan in kennis gesteld en voorgesteld om deze

Besluit
de 3e administratieve begrotingswijziging 2021 vast te
stellen.
de 'Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater
van gemengde riolering' vast te stellen en op de daarvoor
gebruikelijke wijze bekend te maken.
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de SGP over slopen en bouwen, zoals
opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.
in te stemmen met bijgaande beantwoording van de
gestelde vragen SGP.
Wij verzoeken u in te stemmen met bijgesloten concept
brief.

1. In te stemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg
bestemmingsplan “Waalwijk, Kasteellaan";
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Kasteellaan”,
de ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidshinder
"hogere waarde 2021-016663" en omgevingsvergunning
"OMGEVINGSVERGUNNING 2021-015182" conform de
coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen en
de indieners van de inspraakreacties hiervan per brief in
kennis te stellen;
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
(concept) raadsinformatiebrief.
In te stemmen met de bijgevoegde RIB en deze toe te
zenden aan de gemeenteraad.
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vraagstelling mee te nemen in de raadsperiode 2022 - 2026.
De functie van het centrum uitbouwen tot ‘Huiskamer van
Waalwijk’ is een van de belangrijkste doelstellingen uit de
Centrumvisie die u in 2017 hebt vastgesteld. Het doel is om de
ontmoetings- en verblijfsfunctie te versterken door de binnenstad
te transformeren van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’;
een plek waar wonen, werken, ontmoeten en recreëren hand in
hand gaan. Dit is belangrijk om onder sterk veranderende
economische en maatschappelijke omstandigheden ook op
termijn voor Waalwijkers relevant en aantrekkelijk te blijven.
Daarbij is een kwalitatief hoogwaardige en duurzaam
functionerende openbare ruimte van groot belang. De openbare
ruimte moet de verblijfs- en ontmoetingsfunctie van de
binnenstad versterken.
De centrumvisie stelt dat het Raadhuisplein in de huidige situatie
een (te) kale indruk maakt en geeft diverse suggesties om de
verblijfswaarde te verbeteren. Dit streven is daarom ook
opgenomen als concreet uitvoeringsproject. Daarnaast is er in de
raad gepleit voor het toevoegen van een waterelement. Ook
heeft de raad algemene ambities vastgesteld ten aanzien van
vergroening, het zichtbaar maken van schoen- en lederhistorie
en het verbeteren van klimaatadaptatie door afkoppelen en zo
mogelijk infiltreren van hemelwater. De invulling van deze
wensen en ambities vraagt een integrale benadering omdat het
hiervoor noodzakelijk is gecoördineerd zowel onder als
boven de grond in te grijpen.
In januari 2020 heeft het college de opdracht gegeven om dit
ontwerpproces te starten. Dit proces heeft in samenwerking met
alle stakeholders - onder begeleiding van Burobol - geresulteerd
in een VO. Dit VO heeft begin dit jaar 6 weken ter inzage
gelegen. Het VO is uitgewerkt tot bijgevoegd concept definitief
ontwerp (DO) voor de herinrichting van Markt en Raadhuisplein.
Dit wordt vervolgens in een bouwteam verder uitgewerkt. Dit
concept definitief ontwerp is bijgevoegd als bijlage.
In de begroting 2021 is aangegeven dat om de ambities voor de
binnenstad mogelijk te maken naar verwachting een bedrag van
ongeveer € 5 miljoen euro nodig is. Daarbij is aangegeven dat
deze middelen moeten worden onttrokken uit de winsten van
toekomstige grondverkopen. Afzonderlijke (deel)kredieten zullen

Besluit
Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Markt
en het Raadhuisplein vast te stellen;
In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel voor de
aanvraag van een krediet ter hoogte van € 1.685.000,euro, die ten laste gebracht wordt van de algemene
reserve.
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aan de raad worden voorgelegd. In de jaarrekening 2020 zijn de
winsten uit grondverkopen aan de reserve bouwgrondexploitatie
toegevoegd. Conform de vastgestelde uitgangspunten zal het
meerdere boven de ondergrens van € 5 miljoen euro worden
toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit betreft een bedrag
van ongeveer € 3,6 miljoen euro. Voorgesteld wordt om het
benodigde kredietbedrag van € 1.685.000,- beschikbaar te
stellen ten laste van de Algemene Reserve
Voor de realisatie daarvan is in aanvulling op beschikbare
reguliere middelen een krediet van € 1.685.000,- euro
noodzakelijk. Om deze middelen beschikbaar te stellen is
bijgevoegd raadsvoorstel toegevoegd.
Voor u ligt de LEA nota* 2021 t/m 2024 'Ieder in zijn kracht!'
(zie bijlage). Het bestuurlijk overleg LEA heeft – samen met
partners en op basis van de bevindingen uit de vorige LEA
periode – nieuwe kaders opgesteld voor het lokale
onderwijsbeleid en deze vastgelegd in drie
uitvoeringsprogramma’s: Passend Onderwijs, Preventie en
Veiligheid en VVE-Waalwijk Taalrijk. Hierin staan de gezamenlijke
afspraken over beoogde resultaten, de betrokken partners en de
randvoorwaarden (o.a. communicatie, financiën, monitoring)
voor de komende vier jaar. Opgemerkt dient te worden dat de
gesubsidieerde activiteiten uit vorige LEA-periode, die
gecontinueerd worden, in december jl. door uw college zijn
goedgekeurd (B&W besluit 8-12-2020, subsidie peuteropvang en
VVE en B&W besluit 15 december 2020, subsidie overige
activiteiten VVE-Waalwijk Taalrijk). Deze activiteiten zijn in het
uitvoeringsprogramma VVE-Waalwijk Taalrijk opgenomen.
De Uitvoeringsprogramma’s en de hieruit voortkomende
voorstellen zijn passend binnen de financiële kaders van de in de
gemeente begroting opgenomen budgetten en worden uitgevoerd
binnen de bestaande gemeente- en Rijksbudgetten en
gemeentelijke regelingen. Opgemerkt dient te worden dat voor
2022, 2023 en 2024 het voorbehoud geldt dat het Rijk en de
raad ook daadwerkelijk middelen beschikbaar stellen op de
begroting. * De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een wettelijk
instrument om het lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te
geven. Op basis hiervan komen kinderopvang, primair- en
voortgezet onderwijs en gemeente samen met andere partners

Besluit

- akkoord te gaan met de nota LEA 2021 t/m 2024 en de
drie uitvoeringsprogramma’s en deze vast te stellen.
- de gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief
hierover te informeren.
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tot gezamenlijke afspraken over het onderwijsbeleid.
Op 30 maart jl. is door het college kennis genomen van de
concept-jaarstukken 2020. Deze stukken zijn ook voorgelegd aan
de accountant. Op dat moment was een resultaat te zien van
€3.356.000,- Na controle van de accountant en door nadien
verkregen informatie (o.a. Baanbrekers) valt het uiteindelijke
resultaat €928.000,- hoger uit. Hiermee komt het uiteindelijke
resultaat op €4.284.000,-.
Voorgesteld wordt om €1.023.000,- te storten in de
bestemmingsreserve corona. Verder wordt voorgesteld om het
resterend batig saldo van €3.261.000,- te storten in de algemene
reserve, waarvan €1.915.000,- voor budgetoverheveling van
2020 naar 2021. Deze €1.915.000,- bestaat uit €1.501.000,- aan
overhevelingen zoals bepaald bij het najaarsbericht (toen is een
bedrag van €1.973.000,- vastgesteld echter bleek dit bedrag
o.b.v. werkelijke uitgaven lager) en daarnaast uit €414.000,- aan
overhevelingen die zijn nagekomen na het najaarsbericht.
Uiteindelijk resteert een aanvulling van €1.346.000,- voor de
algemene reserve [uitkomst van € 4.284.000 min (€1.023.000
plus € 1.915.000)].
PWC heeft als accountant een concept accountantsrapport
aangeboden. Deze is besproken met de portefeuillehouder.
Geadviseerd wordt hiervan kennis te nemen en de daarbij
behorende nota van verantwoording vast te stellen en reeds toe
te zenden aan de raad. De raad kan deze stukken dan betrekken
bij de oordeelsvorming voor het auditcomite begin juni en de
raadsbehandeling op 8 juli 2021.
Aangezien er nog geen definitief accountantsrapport is, kan dit
evenals in vorig jaar nog leiden tot aanpassing van het
raadsvoorstel en/of nota van verantwoording. Op dit moment zijn
overigens geen signalen bekend dat dit ook nodig is.
De jaarrekening is te bekijken via waalwijk.begrotingsapp.nl
(inlognaam: gemeentewaalwijk en met wachtwoord:
W@@lwijk5141!). Na vaststelling van de jaarrekening zal de
jaarrekening worden opengesteld voor de gemeenteraad.

Besluit
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen
2. Akkoord te gaan om van het batig saldo €1.023.000,- te
storten in de bestemmingsreserve corona. Het resterend
batig saldo van €3.261.000,- als bestemming te storten in
de AR, waarvan €1.915.000,- wordt overgeheveld van
2020 naar 2021.
3. De productrealisatie 2020 vast te stellen
4. Het raadsvoorstel vast te stellen
5. Kennis te nemen van het concept-accountantsverslag
2020 (exclusief accountantsverklaring) en de nota van
verantwoording
6. Gelet op het halen van deadlines voor de aanlevering
van stukken bij de griffie de wethouder van Financiën te
machtigen eventuele marginale aanpassingen in
raadsvoorstel en nota van verantwoording n.a.v. het
definitieve accountantsrapport te verwerken. Uw college
wordt hierover dan direct geïnformeerd.

