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Beleidsregels voor regelen van de toegang en het gebruik
middels ontheffingen voor het Promenadegebied in het centrum
van Waalwijk. Dit gebaseerd op het verkeersbesluit voor het
nieuwe bebordingsplan zoals officieel gepubliceerd op 14 april
2021 in de Staatscourant.
Na inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels zal tot 1
september 2021 i.h.k.v. handhaving waarschuwend worden
opgetreden daarna zal bij overtreding worden bekeurd.
Burgemeester en wethouders reageren op de brief van een
aantal bewoners van Hof van Capelle over riolering, staat van het
wegdek, straatverlichting e.d. op een gedeelte van het park.
Op 10 juni 2021 heeft de Raad positief besloten over het voorstel
(R5.5-21 Aanvullende garantstelling SSC'55) een borgstelling te
verlenen aan SSC'55 voor de externe financiering van de
realisatie van een kunstgrasveld en de opstallen/LED-verlichting.
Na het opvragen van diverse offertes door SSC'55 bij diverse
banken is de keuze gevallen op de Nederlandse Waterschapsbank
(NWB) als leningverstrekker. De NWB verstrekt enkel een lening
met een 100% garantstelling van de Gemeente. SWS zal
daarvoor een garantstelling van 50% afgeven aan gemeente
Waalwijk (zie bijlage). De voorwaarde met betrekking tot de
100% garantstelling van de gemeente aan NWB dient, zoals in
het (advies) besluit is opgenomen, letterlijk in het Collegebesluit
te staan en moet worden gepubliceerd op de website. Op het
moment dat dit besluit is genomen zal de NWB een definitieve
offerte kunnen uitbrengen aan SSC'55 en zal de gemeente de
garantstelling afgeven van het benodigde bedrag, met een
maximum van € 377.000 waar de Raad reeds over heeft
besloten. Uiteindelijke staat de gemeente Waalwijk voor 50%
garant.
Voor de verdere uitvoering van het raadsbesluit is voor bijgaande
hypotheekverklaring nog een Collegebesluit nodig, SSC'55 is
immers geen juridisch eigenaar van de ondergrond waarop het
kunstgras wordt aangelegd. Op basis van de hypotheekverklaring
kan SWS haar 50% borgstelling aan de gemeente afgeven. Met
die reden wordt voorgesteld akkoord te gaan met de
ondertekening van het document in de bijlage.

Besluit
De beleidsregels ontheffingen Promenadegebied Centrum
Waalwijk vast te stellen.
Na inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels tot 1
september 2021 i.h.k.v. handhaving waarschuwend op te
treden daarna dient bij overtreding te worden bekeurd.

In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

- Bijgaande hypotheekverklaring te ondertekenen ter
uitvoering van het raadsbesluit R5.5-21
- De Gemeente Waalwijk stelt zich ten behoeve van
geldgeefster onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg voor
de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al
hetgeen geldgeefster van geldneemster dan wel haar
rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de
overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal
hebben, zulks onder afstanddoening van alle rechten,
bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen
toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die
welke de borg al dan niet te harer bevrijding zou kunnen
ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154,
7:852, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en
voorts van alle rechten, welke de borg te harer bevrijding
zou kunnen ontlenen aan door haar met geldneemster
gesloten overeenkomst(en) en/ of gemaakte afspraken en
aan door haar aan geldneemster in verband met de
borgtocht gestelde voorwaarden.
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Besluit
In samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de gemeente
Geertruidenberg en afvaardigingen van diverse belangengroepen
uit de directe omgeving is een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden om tijdens en na de reconstructie van het
Knooppunt Hooipolder de verkeersdruk op het onderliggend
wegennet te verminderen door het sluipverkeer tegen te gaan en
de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen te
verbeteren. De gewenste maatregelen hiervoor zijn vastgelegd in
het eindrapport Omgeving Knooppunt Hooipolder -aanpak
onderliggend wegennet-, Arcadis, 6 april 2021. De maatregelen
omvatten een set voor de korte termijn en een visie op het
eindbeeld op de inrichting van het onderliggend wegennet. De
maatregelen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Op 3 juni
2021 stemde de raad van Geertruidenberg in met het voorstel.

Artikel 47 RvO
vragen Lijst IJpelaar
ontwerpbestemmings
plan `Waalwijk Kasteellaan`
Schotse
Hooglandersstraat
ong. (naast 19)

Per brief worden de schriftelijke vragen, deel 2, over het
ontwerpbestemmingsplan `Waalwijk - Kasteellaan` door
burgemeester en wethouders beantwoord.

Art 47 vragen RvO
fractie SGP, Lijst De
Jongste en PvdA
m.b.t. uitvoering
jongerenwerk door
derden

Op 14 juni 2021 hebben we op grond van artikel 47 van het
Reglement van Orde schriftelijke vragen ontvangen van de
fracties SGP, Lijst De Jongste en PvdA. Deze vragen hebben
betrekking op de uitvoering van het jongerenwerk door derden.
Dit in relatie tot het project Social Spring en de
bewustwordingscampagne in het kader van de week van de

Het ontwerpbestemmingplan “Schotse Hooglandersstraat ong.
(naast 19)” heeft ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen
zienswijzen ingekomen. De raad is bevoegd om het
ontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong.
(naast 19)” vast te stellen. Het voorstel is om hiertoe over te
gaan.

1. In te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel om:
* het vaststellen van het eindrapport Omgeving Hooipolder
-aanpak onderliggend wegennet-, Arcadis, 6 april 2021 (zie
bijlage 1);
* in te stemmen met het voorstel voor de korte termijn
maatregelen;
* in te stemmen met het eindbeeld voor de infrastructuur
op het lokaal wegennet rondom Knooppunt Hooipolder;
* het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
van € 500.000 en deze voor 100% te dekken uit de
toegezegde bijdrage door de Provincie Noord Brabant;
* in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging
22-2021.
in te stemmen met bijgevoegde concept brief.

1. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van eventuele kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
2. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan
“Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)” met ID
nummer NL.IMRO.0867.bpWSPHooglandstr19-VA01
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit
behorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen.
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen
conform bijlage
2. Deze antwoorden toe te zenden aan de fracties SGP,
Lijst De Jongste en PvdA
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Aanvullende
financiële informatie
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Ontwikkeling
Grotestraat 243
Waalwijk
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jonge mantelzorger. Door middel van dit voorstel vragen wij uw
goedkeuring tot het beantwoorden van de vragen.
Nadat de kadernota door u is vastgesteld en beschikbaar is
gekomen voor de raad hebben we aanvullende informatie
ontvangen. Dit betreft informatie over de ambitie om
sportaccommodaties meer toegankelijk te maken en compensatie
vanuit het rijk voor de kosten jeugdzorg. Hier willen we de raad
over informeren zodat ze dit kunnen betrekken bij de
behandeling van de kadernota.
Raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de
ontwikkelingen bij Jeugdbescherming Brabant en andere
ketenpartners van TWIJZ.

Besluit

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen, met dien
verstande dat i.o.m. de portefeuillehouder nog enkele
tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd en via de
griffie te versturen naar de raad.

De bijgevoegde raadsinformatiebrief te accorderen en te
versturen naar de gemeenteraad.

Op 23 maart 2021 heeft het college ingestemd met het
1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde
principeakkoord met de eigenaar van Grotestraat 243
raadsinformatiebrief.
(Intersport). Onderdeel van dit principeakkoord is de
mogelijkheid om 19 woningen en een winkel te
realiseren. De raad is op 12 mei 2021 via RIB 42-21
geïnformeerd over dit principeakkoord.
Het principeakkoord moet nu uitgewerkt worden tot een ontwerp.
De ontwikkelaar wil - aan de hand van eerste schetsen - voor de
zomervakantie nog in gesprek met de buurt. Deze bijeenkomst is
gepland op 22 juli 2021.
Voor de omgevingsdialoog worden direct belanghebbenden
uitgenodigd door middel van bijgevoegde uitnodigingsbrief,
waarin ook een uitgebreide toelichting op het plan(gebied) is
toegevoegd (zie: bijlage
3). De contour voor uitnodigingen is toegevoegd als bijlage 2.
Ook leden van de klankbordgroep voor de inrichting van de
centrumentree noord worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.
In de brief staat vermeld ook aangegeven dat belanghebbenden
schriftelijk kunnen reageren.
Het organiseren van de omgevingsdialoog voor de zomervakantie
biedt de mogelijkheid om de input uit de gesprekken mee te
nemen in het ontwerpproces. Op deze manier kan de
ontwikkelaar gedurende de
zomervakantie verder met het stedenbouwkundig ontwerp en de
voorbereiding voor de planologische procedure.
Met de raad is afgesproken dat zij vooraf geïnformeerd wordt
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over de participatieprocedure door middel van een
raadsinformatiebrief. Daarom wordt voorgesteld bijgevoegde
raadsinformatiebrief te versturen.

