Nr.
B01

Onderwerp
Verantwoording
renovatie CBS De
Rank

B02.OOT

Beleidsregels
ondergrondse
inzamelmiddelen

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-10-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 maart
Het college besluit,
2013 een budget van
1. De door het schoolbestuur overlegde
€ 1.619.024 beschikbaar gesteld voor de in het
verantwoording van de renovatie van CBS De Rank
huisvestingsprogramma 2013 opgenomen renovatie van
voor kennisgeving aan te nemen, de gemeentelijke
basisschool De Rank (groot onderhoud, maatregelen in het bijdrage definitief vast te stellen op
kader van de frisse school en functionele aanpassing van
€ 1.619.024;
het gebouw). Het schoolbestuur (Vereniging voor
2. Het verzoek om het meerwerk als gevolg van de
Protestants Christelijk Basisonderwijs te Sprang-Capelle en aanwezigheid van asbest ad € 16.178 gedeeltelijk (€
Kaatsheuvel) heeft zelf als opdrachtgever/bouwheer
6.278) af te wijzen en een vergoeding beschikbaar te
opgetreden. Tijdens de renovatie heeft het schoolbestuur
stellen van € 10.440, te dekken uit de reserve OHV
meerwerk gemeld als gevolg van de aanwezigheid van
via de eerstvolgende kwartaalbegrotingswijziging
asbest. Voor dit meerwerk is tot een bedrag van € 10.440 2015;
een akkoord gegeven.
3. Het verzoek om het meerwerk voor het afvoeren
De gerenoveerde school is in februari 2015 in gebruik
van grond af te wijzen.
genomen. Recent heeft het schoolbestuur de financiële
verantwoording van het project ingediend.
De totale kosten van de renovatie bedragen € 2.091.507.
De school draagt zelf € 450.000 bij aan het project. Het
schoolbestuur heeft verzocht om aanvullend op het reeds
beschikbaar gestelde bedrag van € 1.619.024 het
meerwerk voor het verwijderen van asbest (€ 16.718) en
het meerwerk voor het afvoeren van grond (€ 5.765) te
vergoeden. Voor het meerwerk voor het afvoeren van de
grond is zonder overleg met de gemeente opdracht
gegeven
In de raadsvergadering van 14 november 2013 is het
Het college besluit,
grondstoffenbeleidsplan aangenomen. De insteek van het
- Kennis te nemen van de planning voor de plaatsing
beleid en de samenhangende maatregelen is om een
van ondergrondse containers;
hogere mate van afvalscheiding en meer hergebruik te
- De beleidsregels vast te stellen voor de locatie
realiseren. De raad heeft besloten om voor de korte
onderzoeken.
termijn een aantal maatregelen door te voeren;
inzamelfrequentie van plastic te verhogen,
inzamelfrequentie restafval te verlagen, het tarief voor gftafval te verlagen. Deze maatregelen zijn reeds per 01-012015 ingevoerd. In de oorspronkelijke planning was het de
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bedoeling dat de maatregelen werden ingevoerd op 01-072014. Uiteindelijk heeft de raad besloten om de
maatregelen pas op 01-01-2015 in te voeren. Hierdoor is
de gehele planning van het grondstoffenbeleid verschoven
en heeft dit ook gevolgen voor de plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw. Het plaatsen
van ondergrondse restafval containers bij
hoogbouwcomplexen is namelijk ook een maatregel uit het
grondstoffenbeleidsplan. Voor het voorlopig aanwijzen van
locaties voor deze ondergrondse afvalcontainers is het van
belang om beleidsregels vast te stellen. Als bijlage aan dit
advies zijn deze beleidsregels opgenomen. Het opstellen
van deze beleidsregels is overigens gebaseerd op de
afvalstoffenverordening 2015, Artikel 1 sub b en lid 2.
Tevens is een globale planning als bijlage toegevoegd. In
de planning is geen rekening gehouden met eventuele
bezwaren of obstakels in het veld, waardoor de planning
kan uitlopen. De oplevering van de ondergrondse
containers staat voorlopig gepland voor 01-07-2016, zodat
de aanslag van de afvalstoffenheffing voor het tweede
halfjaar 2016 gebaseerd kan zijn op het gebruik met
ondergrondse containers. Als de inventarisatie van de
voorlopige locatie keuze is afgerond volgt later dit jaar een
aanwijzingsbesluit, waarin de locaties voor de plaatsing
van de ondergrondse containers worden omschreven. Dit
aanwijzingsbesluit dient ook ter inzage te worden gelegd
aan de uiteindelijke gebruikers.
Op 1 januari 2015 is een nieuwe ‘Wet gemeenschappelijke Het college besluit,
regelingen' in werking getreden. Hierdoor is de
• In te stemmen met de wijziging van de
‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
West-Brabant' aangepast. Deze nieuwe
Midden- en West-Brabant, zoals voorgesteld door het
‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio in het
West-Brabant' ligt nu ter besluitvorming bij de colleges
wijzigingsbesluit van 12 mei 2015;
van de 26 gemeenten. Als tenminste tweederde van de
• Hiertoe het modelbesluit voor de veiligheidsregio te
colleges instemmen met de wijziging dan is de
ondertekenen.
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gemeenschappelijke regeling getroffen.
Het college van Waalwijk heeft de raad om toestemming
gevraagd om in te stemmen met de nieuwe
‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant'. De raad van Waalwijk heeft in de openbare
vergadering van 24 september 2015 besloten om die
toestemming te verlenen.
Door de ondertekening van bijgaand modelbesluit van de
veiligheidsregio stemt het college in met de wijziging van
de ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Middenen West-Brabant'.
De stichting van Gol naar Beter heeft een verzoek
ingediend om het mobiliteitsplan aan te houden en pas
definitief vast te stellen als er meer duidelijkheid is inzake
de GOLplannen.
Bijgaande brief is een afwijzing van dit verzoek.
Aangezien de raad aanstaande donderdag het
mobiliteitsplan behandelt, wordt geadviseerd de brief van
de stichting van Gol naar Beter en bijgaande antwoordbrief
voor aanstaande donderdag ter kennis te stellen aan de
raad.
Ingekomen is een brief van mevrouw Maijers betreffende
het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” voor
wat betreft Sprangseweg 4, Waalwijk. De brief is aan de
raad gericht. De agendacommissie heeft de brief naar uw
college ter afdoening verwezen. Een kopie van de
antwoordbrief dient aan de raad te worden verzonden.
In de brief verzoekt mevrouw Maijers aanpassing van het
bestemmingsplan snel op te pakken en vraagt zij om
stappen te ondernemen en in het vervolg te voorkomen
om bestemmingsplannen er “door te jagen”.
M.b.t. de aanpassing heeft de portefeuillehouder mevrouw
Maijers eerder aangegeven dat zij bereid is voorstellen te
doen bepaalde bouwmogelijkheden op het perceel

Het college besluit,
a. Akkoord te gaan met de inhoud van de brief;
b. De brief aan de stichting van Gol naar Beter op 13
oktober 2015 te verzenden;
c. De brief van de stichting van Gol naar Beter en de
antwoordbrief ter kennisname aan te bieden aan de
raad voor 15 oktober 2015.

Het college besluit,
• In te stemmen met bijgaande conceptantwoordbrief, met dien verstande dat in de brief een
passage moet worden opgenomen m.b.t. het feit dat
de brief aan de raad is gericht, i.o.m.
portefeuillehouder aanpassen en deze aan mevrouw
Maijers te verzenden
• Een kopie van de brief aan de raad te zenden
• Ondertekening wijzigen in burgemeester en
wethouders.
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Sprangseweg 4 te beperken:
• Bouwvlak van bedrijfsbebouwing terugleggen op de
grens van het bouwvlak van bedrijfswoning. Dat betekent
een afstand van circa 8 m ten opzichte van het bouwvlak
hoofdgebouw Sprangseweg 6.
• De maximale hoogte van de bedrijfsbebouwing voor nr 4
aanpassen zodat deze hetzelfde is als voor een
bedrijfswoning, namelijk een goothoogte van max 6 m en
een bouwhoogte van max 10 m.
Door middel van uw besluit spreekt uw college zich uit
daartoe bereid te zijn.
M.b.t. tot het “doorjagen” van het bestemmingsplan
“bedrijventerreinen” kan worden gesteld, dat de
bestemmingsplanprocedure zorgvuldig is doorlopen. In de
specifieke beroepsprocedure van mevrouw Maijers is de
afdeling Bestuursrechtspraak niet gebleken van
onzorgvuldigheden, noch qua inhoudelijke afweging, noch
qua gevoerde procedure.
Bovenstaande is opgenomen in bijgaande conceptantwoordbrief aan mevrouw Maijers.
Bijgaande raadsinformatiebrief beantwoordt een aantal
Het college besluit,
openstaande raadstoezeggingen.
• Bijgaande raadsinformatiebrief met de
De raadsinformatiebrief wordt doorgestuurd aan de raad.
beantwoording van een aantal raadstoezeggingen
door te sturen aan de raad, met dien verstande dat
bij de laatste vraag m.b.t. het aantal branden niet
het aantal uitrukken moet worden vermeld, maar het
aantal branden en de tijdstippen.
In bijgevoegde notitie Burgerparticipatie schetsen we kort Het college besluit,
het kader, doel en inzet van instrumenten in
• akkoord te gaan met de bijgevoegde notitie
burgerparticipatie in de gemeente Waalwijk. In het
burgerparticipatie en het gestelde kader en deze na
coalitieprogramma is als visie en ambitie op
een jaar te evalueren;
burgerparticipatie opgenomen dat wij ernaar streven de
• akkoord te gaan met het wijkwethouderschap en
krachten van inwoners, vrijwilligers, ondernemers en
storytelling;
organisaties in de gemeente Waalwijk te bundelen en
• de wijkcoördinatoren worden verzocht m.b.t. de
samen met hen de maatschappelijke opgaven te vervullen. wijkbezoeken werkafspraken met de
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Daarbij willen wij zoveel mogelijk ruimte geven aan het
portefeuillehouders te maken;
maatschappelijk initiatief. Burgerparticipatie zit in alle
• akkoord te gaan met het inwonerspanel en
elementen van ons werk verweven en vrijwel elke
leefstijlenonderzoek;
medewerker van de gemeente heeft hierin een opdracht te • akkoord te gaan met wijkgericht werken 2.0;
vervullen. Soms door inwoners beter bij ontwikkeling van
• akkoord te gaan met het proeflab ‘Het Beste Idee
beleid te betrekken en soms door beter mee te doen bij
van Waalwijk;
maatschappelijk initiatieven van inwoners zelf. De essentie • akkoord te gaan burgerparticipatie op de agenda en
van burgerparticipatie in Waalwijk is dat we goed
de rondetafelgesprekken met de krachttourbus in 4
aansluiten op wat mensen zelf al doen en diverse
wijken (Waalwijk Noord, Waalwijk Zuid, Spranginstrumenten, passend bij de situatie, kunnen inzetten om Capelle, Waspik);
mensen te stimuleren de actieve bijdrage te leveren die bij • in te stemmen met de raadsinformatiebrief.
hen past. Daarom geen blauwdruk van welke instrumenten
we waar precies in gaan zetten. De notitie biedt het kader
waarbinnen we gaan werken en leren en waarbij we
nadrukkelijk de verdere invulling en vervolgtraject in
burgerparticipatie met de inwoners gaan bepalen.
Op 30 september 2014 en 28 april 2015 hebben er twee
themamiddagen over burgerparticipatie met het college
plaatsgevonden. Tijdens deze themamiddagen zijn het
kader en de instrumenten in burgerparticipatie besproken.
De opmerkingen zijn in deze bijgevoegde notitie
burgerparticipatie verwerkt. Wij verzoeken het college
akkoord te gaan met het gestelde kader en de beschreven
instrumenten of aan te geven met welke instrumenten het
college wel (en niet) instemt zodat we aan de slag kunnen
gaan. De kosten worden gedekt uit reguliere middelen. Na
vaststelling van het kader vormt deze notitie de basis om
intern en extern meer ruimte te creëren voor
burgerparticipatie. Om het thema burgerparticipatie en
instrumenten, zoals het inwonerspanel, breed binnen de
organisatie te borgen werken we intensief samen met
Vanzelfsprekend Waalwijk.
Ook de werkgroep Communicatie vanuit de raad is met dit
thema bezig in de vorm van ‘Praat met de raad’ om de
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toenemende kloof tussen inwoners en het
gemeentebestuur te beslechten. Zij hebben allerlei
gesprekken gevoerd die de basis vormen van het advies
aan de raad begin 2016. In overleg met de griffie kijken
wij op welke wijze de raad kan worden betrokken bij het
proces en de instrumenten die worden ingezet in
burgerparticipatie.
Met betrekking tot het inwonerspanel stellen we voor in
2016 een pilot te draaien waarin we 3 onderzoeken van
maximaal 10 vragen eenvoudig van opzet en binnen
reguliere middelen uit willen zetten. De voorbereidingen
voor het opzetten van zo’n inwonerspanel kunnen reeds in
het najaar van 2015 starten (na akkoord van het college).
Na één jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt het
vervolg voor 2017 bepaald. Bij een gewenst vervolg wordt
middels de begroting structurele formatie en budget voor
het inwonerspanel gereserveerd. Met betrekking tot het
tijdspad voor het opstellen van de begroting kan dit
waarschijnlijk pas voor 2018 hetgeen betekent dat er ook
voor 2017 incidenteel budget vrijgemaakt moet worden.
Naar schatting is er voor 2017 € 43.500 nodig. Het
benodigd bedrag voor het vervolg wordt definitief bepaald
op basis van de evaluatie van de pilot. Wij gaan er vanuit
dat de kosten voor 2017 grotendeels uit onderstaand
benoemde budgetten voor 2016 kunnen worden betaald
aangezien dit structurele budgetten zijn. Voor het gewenst
vervolg in 2017 wordt er in 2017 een nieuw
dekkingsvoorstel aan het college voorgelegd.

Met het inwonerspanel wordt er ook direct invulling
gegeven aan de online advisering als alternatieve en
aanvullende variant op de Wmo-adviesraad. Op dit
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moment wordt er met de Wmo-adviesraad gekeken hoe
deze advisering in de toekomst het beste vorm kan
krijgen. Duidelijk hierin is de noodzaak om een bredere
doelgroep online om advies te vragen. Hierbij heeft een
brede online advisering met een gecombineerde en
verdiepende offline advisering voorkeur. Met ons huidige
voorstel van het inwonerspanel geven we deze
gecombineerde raadpleging al vorm; online raadpleging
middels het inwonerspanel met aanvullend een
bijeenkomst waarin de resultaten verder worden
uitgewerkt met een selectie uit het inwonerspanel. De
Wmo- adviesraad kan eventueel daarnaast nog bestaan
als zwaardere advisering nodig is. Dit wordt op dit moment
nader onderzocht. De rol van de Wmo-adviesraad in de
toekomst wordt in een apart voorstel verder uitgewerkt en
aan het college voorgelegd.
Naar aanleiding van de inspraakavond over de kadernota
2015 op 25 juni heeft de raad in zijn vergadering van 9 juli
2015 een Motie vreemd aan de orde vastgesteld m.b.t.
verplaatsing van Stichting Scouting Andreas Zijlmansgroep
Waalwijk. In deze motie draagt de raad het college op:
1. In nader overleg te treden met Scouting AZG teneinde
na te gaan onder welke voorwaarden medewerking kan
worden verleend aan de aankoop en verplaatsing van het
hoofdkwartier naar het Hoefsvengebied;
2. de raad omtrent de uitkomsten van dit overleg te
informeren;
3. de raad voor zoveel nodig tijdig vóór de
begrotingsbehandeling 2016 een concreet voorstel met
bijbehorend dekkingsplan voor te leggen.
Door AZG is inmiddels een investeringsoverzicht overlegd.
Uitgaande van (een deel) zelfwerkzaamheid worden de
totale stichtingskosten hierin geschat op € 800.000,-,

Het college besluit,
• bijgevoegd raadvoorstel te agenderen voor de
begrotingsvergadering op 19 november, met dien
verstande dat de titel moet worden aangevuld met
'aankoop'.
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waarbij een substantiële bijdrage van de gemeente
gevraagd wordt. Uit het feit dat deze motie aangenomen is
kan geconstateerd worden dat er binnen de raad
draagvlak is voor het leveren van een bijdrage.
Bijgevoegd treft u een raadvoorstel m.b.t. de dekking
hiervan en de voorwaarden die hieraan verbonden zouden
moeten worden. Teneinde het doornemen te
vergemakkelijken zijn wijzigingen ten opzichte van de
stukken die besproken zijn tijdens de collegevergadering
van 6 oktober, zijn in geel gemarkeerd.
In vervolg op de behandeling van Uw notitie over de
regeling van de afhandeling van bezwaren en klachten in
de raadscommissie d.d. 23 april 2015 is een raadsvoorstel
uitgewerkt waarin de huidige werkwijze wordt
geoptimaliseerd. De nieuwe aanpak -en daarmee het
inhoud geven aan de intenties van de raad- wordt vooral
gezocht in het verbeteren van de 1e lijns bezwaren- en
klachtenafhandeling en het afdwingen van een
onafhankelijke 2e lijns klachtenbehandeling door
gecontracteerde partijen binnen het sociale domein.
Een discussiepunt is de vraag of 2e lijns klachten over de
dienstverlening van de gemeente het beste door de
Nationale Ombudsman behandeld kunnen worden, dan wel
door een lokale of regionale ombudscommissie. In het
raadsvoorstel wordt aangegeven dat het college zou
kiezen voor continuering van het lopende contract met de
Nationale Ombudsman. Omdat het college op dit punt ook
de gevoeligheden en wensen in de raad kent, worden in
het voorstel de weegpunten en argumenten vóór en tégen
genoemd, met het verzoek aan de raad om een keuze te
maken.

Het college besluit, de raad voor te stellen in te
stemmen met de voorgestelde optimalisering van de
regeling van de bezwaren en klachten, met dien
verstande dat in het raadsbesluit het laatste bolletje
m.b.t. Nationale Ombudsman geschrapt moet
worden. Raadsvoorstel controleren op juiste data
college en raad.

