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Volgens artikel 231, lid 2, e Gemeentewet wijst het college een
gemeentelijke belastingdeurwaarder aan. Deze zaken zijn
grotendeels uitbesteed, maar ter borging van het proces
wijzen we ook een eigen gemeentelijke belastingdeurwaarder
aan. De gemeentelijke deurwaarder kan onder artikel 475g, lid
5 Wetboek van Rechtsvordering gegevens raadplegen bij
andere instanties onder gebruikmaking van het bsnnummer
van belastingschuldige. Dit gebeurt via de suwi-inkijk. Dit
raadplegen mag ook namens en in opdracht van de
deurwaarder worden uitgevoerd door een andere medewerker
mits daartoe formeel besloten is. Voorgesteld wordt hiervoor
de medewerkers invordering aan te wijzen.
Hierbij wordt u de Tarievenregeling Sport 2016 ter vaststelling
aangeboden. In deze regeling zijn de tarieven voor de
gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymzalen en
sportvelden opgenomen. De tarieven zijn overeenkomstig de
vastgestelde begroting geïndexeerd met het inflatiecorrectie
percentage van 1 % en een 3% extra tariefverhoging op de
zwembaden. Om onze positie ten opzichte van andere
gemeentelijke zwembaden in de omliggende gemeenten te
bewaken zijn enkele zwembadtarieven naar beneden bijgesteld
(zie bijgaand Excel bestand). Daarnaast is het tarief voor de
10-banenkaart van de squashbanen in Sportcentrum Waspik
aangepast om de belangstelling voor het squashen te
vergroten en daarmee onze omzet ook te vergroten. Bij het
voorjaarsbericht 2016 worden de financiële consequenties in
beeld gebracht.
U wordt geadviseerd per 1 januari 2016 de bijgevoegde
Tarievenregeling Sport 2016 vast te stellen en de
Tarievenregeling Sport 2015 in te trekken.
Stichting Senioren Waalwijk (SSW) heeft een subsidieaanvraag
van €8.500,- ingediend voor het uitvoeren van activiteiten
voor ouderen ter bevordering van participatie en
zelfredzaamheid. Het gaat om de volgende activiteiten over de

Besluit
Het college besluit,
De in het bijgaand concept-besluit opgenomen
personen aan te wijzen als onbezoldigd
gemeentelijke belastingdeurwaarder en tevens
formeel te besluiten dat de medewerker
invordering (art. 231, lid 2 sub c gemeentewet)
namens en in opdracht van de gemeentelijke
belastingdeurwaarder op basis van het
bsnnummer via de suwi-inkijk.

Het college besluit,
Per 1 januari 2016 de Tarievenregeling Sport
2016 vast te stellen en de Tarievenregeling Sport
2015 in te trekken. In beide regelingen datum
college 1 december 2015 vermelden bij artikel 8.

Het college besluit,
- Een waarderingssubsidie toe te kennen van
€6.500,- aan Stichting Senioren Waalwijk voor
het uitvoeren van activiteiten voor ouderen ter
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jaren 2016 en 2017:
1. Themadag werkgroep wonen samen met convenantpartner
Casade. Begrootte kosten € 500
2. Mantelzorgcafé te organiseren door werkgroep welzijn 4 x
per jaar. Begrootte kosten 8 x € 500
3. Update informatieve website met actuele links. Begrootte
kosten € 1.000
4. Themavonden naar aanleiding van actuele onderwerpen 2 x
per jaar samen met de ouderenbonden. Begrootte kosten 4 x €
500
5.Deelname aan cursussen voor update kennis bestuursleden.
Begrootte kosten € 1000
De subsidieaanvraag voldoet niet op alle punten aan de
subsidievoorwaarden van de gemeente Waalwijk volgens de
Algemene Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015.
- Punt 3 (update website) en 5 (deelname cursussen
bestuursleden) zijn niet direct gericht op participatie en/of het
bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen. Geadviseerd
wordt deze kosten niet te subsidiëren.
- U wordt geadviseerd om punt 2 (mantelzorgcafé organiseren)
te subsidiëren, mits dit een aanvullend alternatief is op het
bestaande aanbod binnen onze gemeente (Café Brein en
Alzheimer Café). Ook dient hierbij samenwerking gezocht te
worden met andere partijen actief rondom mantelzorgbeleid,
zoals ContourdeTwern. Tevens wordt geadviseerd SSW
hiervoor aansluiting te laten zoeken met de uitkomsten van
het lopende onderzoek naar het mantelzorgbeleid.
- Punt 1 (themadag wonen) en 4 (themavonden) vallen binnen
de kaders van het subsidiebeleid. U wordt geadviseerd deze
activiteiten te subsidiëren.
Samenvattend wordt voorgesteld om Stichting Senioren
Waalwijk een waarderingssubsidie toe te kennen van in totaal
€6.500,- voor het uitvoeren van de activiteiten 1, 2 en 4 uit

Besluit
bevordering van participatie en zelfredzaamheid
over de jaren 2016 en 2017;
- De subsidieaanvraag op twee punten (update
website en deelname cursussen bestuursleden)
niet toe te kennen;
- De Stichting Senioren Waalwijk opdracht te
geven de samenwerking te zoeken met
maatschappelijke partners rondom
mantelzorgbeleid bij de uitvoering van hun
activiteiten.
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Besluit
hun subsidieaanvraag. De hoogte van deze subsidie is hiermee
€500,- hoger dan de waarderingssubsidie die de stichting voor
de jaren 2014 en 2015 heeft ontvangen (€6.000,-).
Zaterdag 21 november is er vanuit de sportscholen in Waalwijk Het college besluit,
en Heusden een bootcamp georganiseerd op het hoofdveld van De kosten van het initiatief De Afvalrace
RKC (De Afvalrace Bootcamp). Doel van de bootcamp is om
Bootcamp Waalwijk niet te subsidiëren.
alle deelnemers een hart onder de riem te steken én om
zoveel mogelijk mensen vanuit Waalwijk in beweging te
krijgen en enthousiast te maken om te gaan sporten.
De initiatiefnemers hebben bij onze gemeente een verzoek
ingediend om een deel van de kosten hiervoor te dragen. De
totale kosten voor het initiatief bedragen in totaal € 3.100,-.
Na intern overleg wordt uw college geadviseerd om geen
subsidie te verstrekken.
Argumentatie hiervoor is:
- Het blijkt een activiteit te zijn met een sportief en een
commercieel karakter. De activiteit is niet alleen gericht op het
tegengaan van overgewicht van inwoners. Naast dit doel heeft
dit initiatief als doel om extra klanten te werven voor lokale
sportscholen.
- Afstemming met de beleidsmedewerker Sport levert op dat
het initiatief onvoldoende aansluit op de beleidsdoelstellingen
van het Waalwijkse sportbeleid. Daartoe wordt u geadviseerd
geen subsidie vanuit dit beleidsterrein te verstrekken.
- Het initiatief past wel binnen het speerpunt ‘tegengaan van
overgewicht' van het lokale gezondheidsbeleid. Uw college
heeft echter besloten om het budget voor dit beleidsterrein in
te zetten ten behoeve van de aanpak via de methode Jongeren
op Gezond Gewicht (JOGG).
- Om te voldoen aan de richtlijnen van het Waalwijkse
subsidieverordening is het verzoek te laat ingediend. Dit moet
officieel 8 weken voor de uitvoeringsdatum van het initiatief
zijn. Dit verzoek is ongeveer 4 weken van tevoren binnen
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gekomen. Daarmee moet de gemeente de aanvraag formeel
als niet-ontvankelijk verklaren.

Besluit

Wegens bovenstaande argumenten is de gemeente van
mening dat dit initiatief door de initiatiefnemers zelf bekostigd
kan worden.
Per 1 januari 2016 gelden er voor alle organisaties in de
Het college besluit,
gemeentelijke sector meer uniforme afspraken op het gebied
• De door het LOGA aangekondigde wijzigingen
van beloning. De lokale beloningsregelingen verdwijnen op
van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van
enkele uitzonderingen na. De nieuwe beloningsafspraken staan in5 juni 2015 (ECWGO/U201500965) en van 7 juli
hoofdstuk 3 van de car-uwo, aangevuld met de
2015 (ECWGO/U201501194) per 1 januari 2016
“Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 car-uwo gemeente Waalwijk
op te nemen in de gemeentelijke
2016”.
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Waalwijk
Door de nieuwe afspraken op het gebied van beloning kan het overeenkomstig de bijlage A en B bij dit voorstel.
zo zijn dat medewerkers er financieel op achteruit gaan. Om dit • De aanvullende afspraken aangaande het
eventuele verlies voor medewerkers te compenseren is op
overgangsrecht die op 16 en 26 november zijn
landelijk niveau overgangsrecht afgesproken.
besproken met het lokale Georganiseerd Overleg
Wanneer het nadeel voor de medewerker met een volledige
per 1 januari 2016 op te nemen in de
aanstelling een bedrag betreft van:
gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling
• Minder dan € 120,00 bruto op jaarbasis dan volgt er een
overeenkomstig de bijlage C bij dit voorstel.
eenmalige afkoop ter waarde van het financiële nadeel voor één • Het verlies van het gemeentejubileum
jaar maal vijf.
gedeeltelijk te compenseren conform
• € 120,00 bruto of meer op jaarbasis dan volgt er een
voorgestelde staffel
‘structurele toelage overgangsrecht (TOR)' ter hoogte van het
• Het systeem van uitlooptoelagen in stand te
verschil.
houden
Deze landelijke afspraken zijn in overleg met de lokale
• Medewerkers met ORT op lokale feestdagen
medezeggenschap verder uitgewerkt. In de bijlage A treft u de hiervoor te compenseren met 65%, zoals ook
landelijk gemaakte afspraken aan. In bijlage C de aanvullende geldt voor landelijke feestdagen
afspraken die afgestemd zijn met het Georganiseerd Overleg.
• de “Bezoldigingsverordening 1998” zoals
Gevolgen voor Waalwijk
vastgesteld op 15-12-1998 per 1 januari 2016 in
De belangrijkste wijzigingen voor onze gemeente zijn:
te trekken.
•
Vergoeding BHV en • De ‘Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 car-uwo
EHBO: medewerkers die in beiden actief zijn gaan er met
gemeente Waalwijk 2016' per 1 januari 2016
de nieuwe vergoeding jaarlijks € 44,- op achteruit. Voorstel vast te stellen.
is om de medewerkers die dit betreft jaarlijks een TOR te
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betalen van € 44,- zolang zij actief zijn in zowel EHBO als
BHV.
•
De percentages van
de ORT (onregelmatigheidstoeslag) zijn verlaagd en het
maximum schaalbedrag waarover ORT wordt betaald is
verlaagd van schaal 7 naar schaal 6. Het ORT-percentage
voor zon- en feestdagen gaat van 100% naar 65%. De
medewerkers die hierdoor getroffen worden moeten
worden gecompenseerd met een structurele TOR.
Deze achteruitgang betreft met name medewerkers van
het SportBedrijf. Daarnaast is in het nieuwe hoofdstuk 3
geen ORT-percentage afgesproken voor lokale feestdagen.
Tot op heden hebben wij als uitgangspunt genomen lokale
feestdagen hetzelfde te benaderen als landelijke
feestdagen. Dit zouden we graag continueren na 1-1-2016
omdat anders op lokale feestdagen helemaal geen ORT
wordt uitbetaald. De medewerkers krijgen dan het verlies
aan inkomsten gecompenseerd in een TOR, maar de
medewerkers die dan feitelijk moeten werken op de lokale
feestdagen krijgen daarvoor niets extra’s. Dit gaat leiden
tot problemen in de bedrijfsvoering; het zal niet eenvoudig
zijn medewerkers in te roosteren op de lokale feestdagen
nu daar geen vergoeding (ORT) meer tegenover staat.
Daar komt bij dat de VNG werk wil maken van het
afschaffen van de lokale feestdagen in de komende cao.
Waarschijnlijk gaat het dus om een tijdelijk probleem.
Voorstel is daarom om tijdelijk voor de lokale feestdagen
ook 65% ORT uit te keren. Dit totdat de lokale feestdagen
bij cao worden afgeschaft met een maximum van vijf jaar.
De verwachtte kosten daarvan vallen (grotendeels) weg
tegen de kosten van de hogere TOR die betaald moet
worden als de ORT voor lokale feestdagen helemaal
wegvalt. Kortom, de kosten voor gewerkte lokale
feestdagen zijn hoger, maar de lump sum (TOR) is
daardoor kleiner.

Besluit
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Besluit
•
De
vervangingstoelage die wordt toegekend bij vervanging van
een medewerker in een hogere functie wordt gebaseerd op
het daadwerkelijke verschil in het salaris en niet meer op
8% van het eigen salaris (totaal niet meer dan het
maximum van de schaal van de waargenomen betrekking).
De lopende afspraken blijven gelden tot de einddatum
•
Het per 1-1-2016
afschaffen van het dienstjubileum (gemeentedienst 25 en
40 jaar) betekent voor de medewerkers strikt genomen
geen achteruitgang in inkomen, maar het is wel een
component waar medewerkers die dicht tegen een
jubileum aanzitten op rekenen. Hiervoor is landelijk geen
overgangsrecht afgesproken. In het overleg met het GO is
hier een punt van gemaakt. Zij zien het vervallen van het
jubileum wel degelijk als een achteruitgang en hebben
gepleit voor een overgangsafspraak. In eerste instantie
hadden wij voorgesteld gestaffeld te compenseren in de
komende vijf jaar (100-80-60-40-20%), maar dat werd als
onvoldoende ervaren. Het GO stemt wel in met een staffel
over 10 jaar. Het voorstel is daarom om tegemoet te
komen aan het voorstel van het GO en de komende tien
jaar het dienstjubileum (25 en 40 jaar) af te bouwen
volgens onderstaande staffel:
Jubileumjaar 2016-2017
100%
Jubileumjaar 2018-2019
80%
Jubileumjaar 2020-2021
60%
Jubileumjaar 2022-2023
40%
Jubileumjaar 2024-2025
20%
Het gaat om circa 140 medewerkers in de komende 10
jaar. De kosten voor de jubilea worden jaarlijks begroot.
Vanaf 2018 is dan sprake van een besparing ten opzichte
van de huidige situatie.
De uitlooptoelage die Waalwijk kent voor medewerkers die
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vier jaar op het maximum van hun schaal zitten en
voldoende functioneren is nu geregeld in de
“Bezoldigingsverordening”. Vanaf volgend jaar kunnen we
dit onderbrengen in artikel 3.7 car-uwo ‘Uitloopschalen’.
Het gaat om twee stappen van €60,- bovenop het
maximum van de schaal. De schalen blijven dan van
verlengd van met twee maal €60,-. Dit wordt gelegd in de
‘Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 car-uwo gemeente
Waalwijk’. Financieel heeft dit geen betekenis omdat het
huidige beleid wordt gecontinueerd.
Financieel
De nieuwe arbeidsvoorwaarden leiden niet tot een verhoging
van de kosten. Omdat het uitgangspunt is dat medewerkers er
niet financieel op achteruit mogen gaan is er ook geen sprake
van een besparing. De individuele achteruitgang wordt
gecompenseerd in een Toelage OvergangsRecht (TOR) die
jaarlijks wordt uitbetaald.
Op termijn zullen de kosten afnemen omdat medewerkers met
een TOR uit dienst gaan en de TOR niet wordt geïndexeerd. De
middelen die vrijvallen worden toegevoegd aan het
opleidingsbudget.
Communicatie en proces
Via intranet zijn de wijzigingen aangekondigd aan de
medewerkers. Voor een groot aantal medewerkers verandert
er niets, maar voor sommigen heeft het best grote gevolgen.
Deze medewerkers worden per brief geïnformeerd en kunnen
bij HRM of hun leidinggevende terecht met vragen. De
medewerkers die te maken hebben met ORT worden apart
geïnformeerd en daar wordt ook een werkgroep voor ingericht.
Met het GO is afgestemd over hoe Waalwijk van plan is
hoofdstuk 3 te implementeren en het GO heeft hiermee
ingestemd. Zij merken daarbij wel op dat het gaat om een
totaalpakket, kortom als we op een onderdeel gaan afwijken

Besluit

Nr.

Onderwerp

B05.OOT

Ondertekening
contract
verwerking gftafval en
huishoudelijk
restafval

B06.OOT

COLLEGEBESLUITEN D.D. 01-12-2015
Samenvatting / toelichting
dan zullen zij het totaal gaan heroverwegen.
In uw vergadering van 22 oktober 2013 heeft uw college zich
uitgesproken om aan te sluiten bij de Hart van
Brabantgemeenten en in gezamenlijkheid gft-afval en
huishoudelijk restafval aan te besteden. Het
aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en de
contractpartners zijn bekend.

Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met de
ondertekening van deze twee contracten voor respectievelijk
de verwerking van gft-afval en huishoudelijk restafval. De
ondertekening vindt overigens centraal plaats met de Hart van
Brabantgemeenten op vrijdag 4 december 2015.
Overdracht
Op 18 augustus 2015 heeft uw college een besluit (B01.OOT)
Overdiepse Polder genomen inzake diverse overeenkomsten aangaande het
project “Ruimte voor de rivier – Overdiepse Polder” te Waspik.
Het werk is inmiddels, behoudens een aantal restpunten,
gereed en de opdrachtgever van het werk, Programmabureau
Ruimte voor de Rivier, wenst het werk over te dragen aan de
betreffende eindbeheerders, waarvan Waalwijk er één is.
Hiertoe is bijgevoegd overdrachtsdocument opgesteld. Door
ondertekening van dit document aanvaardt de gemeente
Waalwijk de objecten die aan gemeente Waalwijk worden
overgedragen, te weten:
• Alle openbare wegen in de polder;
• Inrichting van het oorlogsmonument.
Hiermee wordt de gemeente Waalwijk verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud van bovengenoemde objecten.
Nu wethouder J. van Groos gedurende de voorbereiding en
uitvoering van dit project lid is geweest van de stuurgroep, is
in de stuurgroep het voorstel gedaan om bijgaande
overeenkomst gezamenlijk in de stuurgroepbijeenkomst van 3
december 2015 te ondertekenen. Burgemeester A.M.P.
Kleijngeld dient voornoemde wethouder hiertoe bijgevoegde

Besluit
Het college besluit,
1) In te stemmen met ondertekening van het
contract voor de verwerking van gft-afval en het
contract voor de verwerking van huishoudelijk
restafval.
De burgemeester besluit,
1) Bijgevoegde volmacht te ondertekenen, zodat
portefeuillehouder J. van Groos op het moment
van centrale ondertekening (4 december 2015)
voornoemde contracten namens de gemeente
Waalwijk kan ondertekenen.
Het college besluit,
• In te stemmen met de inhoud van bijgevoegd
overdrachtsdocument d.d. 3 december 2015 met
zaaknummer 15.ZK11363 en kenmerk
15UT011957.
De burgemeester besluit,
• Bijgevoegde volmacht te ondertekenen, zodat
portefeuillehouder J. van Groos tijdens de
stuurgroepbijeenkomst van 3 december 2015
voornoemd overdrachtsdocument namens de
gemeente Waalwijk kan ondertekenen.
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volmacht te verlenen.
Beheersverordeni In de Wet ruimtelijke ordening (verder Wro) is de plicht
ng Woonwijken
opgenomen om voor het gehele grondgebied van de gemeente
over actuele ruimtelijke plannen te beschikken, dat wil zeggen
plannen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan
Woonwijken is vastgesteld op 23 februari 2006. Dat betekent
in dit geval dat vóór 26 februari 2016 een nieuw
bestemmingsplan of beheersverordening dient te worden
vastgesteld. Omdat bestemmingsplan Waesgeerd-West en
bestemmingsplan Halvezolenpark de komende jaren ook ouder
zijn dan 10 jaar worden deze plannen tevens in het plangebied
voor Woonwijken betrokken. Voor het plangebied Woonwijken
is een bestemmingsplan in voorbereiding. Hiervoor wordt een
pilot uitgevoerd waarin nieuwe bouwregels voor woningen
worden getest, afgestemd op vergunningsvrij bouwen. Dit
proces is niet voor februari 2016 afgerond. In de loop van
2016 zal het bestemmingsplan Woonwijken in procedure
worden gebracht. Dit is de reden dat voor het plangebied
Woonwijken eerst een beheersverordening wordt vastgesteld.
In de verordening wordt het beheer van dat gebied in
overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch
toelaatbare gebruik op basis van de geldende
bestemmingsplannen geregeld. Een beheersverordening kan
niet in nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voorzien. Daarvoor
zal in een later stadium alsnog het bestemmingsplan
vastgesteld worden. Over deze aanpak is de raad geïnformeerd
middels een raadsinformatiebrief (40-15). Zie verder
bijgevoegd raadsvoorstel.
Nota van
Op 16 juni jl. heeft uw college besloten het ontwerpzienswijzen en
bestemmingsplan 'Hoogeinde 35-39' in procedure te brengen.
vaststelling
Dit bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van het
ontwerpterrein van de voormalige Van Harenfabriek. Het
bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan is op wettelijk voorgeschreven wijze
'Hoogeinde 35bekend gemaakt en heeft met ingang van 9 juli jl. gedurende
Onderwerp

Besluit
Het college besluit,
De raad voor te stellen de Beheersverordening
Woonwijken vast te stellen.

Het college besluit,
de raad voor te stellen:
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te
verklaren;
2. Te besluiten dat de zienswijze van de WOF
aanleiding geeft tot aanpassing van de planregels
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6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er drie
zienswijzen binnengekomen. Voor een samenvatting hiervan
wordt verwezen naar de bijgevoegde Nota van zienswijzen.
Eén van de zienswijzen geeft aanleiding tot van wijziging van
de planregels het ontwerp-bestemmingsplan ten aanzien van
de mogelijkheden voor detailhandel.

Besluit
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogeinde
35-39' ten aanzien van toegelaten detailhandel;
3. Het bestemmingsplan ‘Hoogeinde 35-39'
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bij dit
besluit behorende verbeelding, regels en
toelichting, Staat van wijzigingen en met
inachtneming van de Nota van zienswijzen;
Voorgesteld wordt in te stemmen met de 'Nota van zienswijzen 4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond
ontwerp-bestemmingsplan Hoogeinde 35-39'. Gelet op artikel
van artikel 6.12 Wro.
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is
de gemeenteraad bevoegd het bestemmingsplan vast te
stellen. Hiervoor treft u een raadsvoorstel en conceptraadsbesluit aan.
Een structuurvisie is een toekomstvisie op ruimtelijk relevante Het college besluit,
onderwerpen vanuit de Wet
1. Aan de raad voor te stellen:
ruimtelijke ordening. In de structuurvisie voor Waalwijk is een - De bijgevoegde ‘Structuurvisie Waalwijk 2025'
samenhangend ruimtelijk beleid geformuleerd op hoofdlijnen
deel A, B en C vast te stellen, met dien verstande
dat de ambities weergeeft voor 2035 en een visie uitwerkt
dat i.o.m. de portefeuillehouder het
voor 2025.
raadsvoorstel en het uitvoeringsprogramma op
Op 30 januari 2014 heeft de raad een ontwerp structuurvisie
een aantal punten tekstueel moet worden
met planMER vrijgegeven voor participatie met een ieder. In
aangepast t.w.:
de voorliggende stukken zijn waar nodig de uitkomsten van
Raadsvoorstel:
het inspraaktraject, nieuwe coalitieprogramma, en een
* tekst m.b.t. plan MER aanscherpen;
uitvoeringsprogramma verwerkt. De planMER is in dit voorstel * de raad te laten besluiten tot instelling van het
tot vaststelling vervallen om op korte termijn het traject van
fonds fysieke leefomgeving;
de structuurvisie te kunnen afronden. Dit laat onverlet de
* pagina 3: de zin "de bovenstaande punten zijn
functie van de structuurvisie als ruimtelijk ambitiedocument
verwerkt in de structuurvisie" schrappen;
zoals is bedoeld op basis van de Wet ruimtelijke ordening.
* toelichting m.b.t. inzet van het fonds
Daarmee kan de structuurvisie functioneren als kader,
bovenwijkse voorzieningen laten aansluiten bij de
onderbouwing en inspiratie voor plannen en projecten, zowel
tekst zoals opgenomen in de kadernota 2012.
provinciaal, regionaal als lokaal. De structuurvisie bestaat uit
Uitvoeringsprogramma:
de hoofdlijnen in schema's (deel A), een onderbouwing (deel
* tekst m.b.t. noordelijke en zuidelijke (parallel)
B) en een uitvoeringsprogramma (deel C). Onderdeel van het
structuur tussen kern Waalwijk en A59
nu toegevoegde uitvoeringsprogramma is de uitwerking van
verbeteren i.o.m. wethouder Van Groos, nader
het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen en
toelichten;
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Besluit
* tekst m.b.t. geluid i.o.m. wethouder Keijzers
aanpassen;
Bij dit collegevoorstel is een word-versie van de structuurvisie * bij onderdeel werken de sleutelprojecten niet
gevoegd met de wijzigingen bijgehouden. De lay-out is
vermelden.
daardoor versprongen. Ook zijn de aangepaste kaarten nog
- De indieners van een inspraakreactie te
niet klaar. Bij de raadszending zal een pdf-versie gevoegd
berichten conform de bijgevoegde Nota van
worden met daarin de wijzigingen geaccepteerd, aangepaste
inspraak en wijzigingen.
lay-out, foto's en aangepaste kaarten ingevoegd.
2. In de periode tot raadszending van het onder
1 genoemde voorstel wethouder Keijzers te
mandateren tot wijzigingen op de bijgevoegde
stukken, zoals aangegeven.
De fractie van de SGP heeft op grond van artikel 37 Reglement Het college besluit,
van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen hebben
1. kennis te nemen van de door de fractie van de
betrekking op de wateroverlast van 28 juli 2014 en de
SGP schriftelijk gestelde vragen;
gevolgen die dit heeft (gehad) voor de familie Dekkers,
2. tot een schriftelijke reactie conform
eigenaren van een Hortensiakwekerij in Sprang-Capelle.
bijgevoegde conceptbrief gericht aan de fractie
Voorgesteld wordt de fractie van de SGP te informeren middels van de SGP, waarbij antwoord wordt gegeven op
bijgaande brief.
de gestelde vragen, met dien verstande dat op
pagina 2 in de eerste alinea de zinsnede "voor
rekening van de gemeente" moet worden
geschrapt en toevoegen de zin "de kosten van
afvoer zullen verhaald worden d.m.v. het
vastleggen van een vordering op de familie
Dekkers". Definitieve versie afstemmen met de
burgemeester.
Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding woonwagenlocatie
Schoutstraat Waspik” heeft vanaf 1 oktober 2015 gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is er geen
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren gebracht. Tevens
heeft door middel van het toepassen van de
coördinatieregeling de ontwerpomgevingsvergunning(en)
gedurende dezelfde periode ter inzage gelegen. Ook op deze
ontwerpbesluiten is geen reactie ontvangen.

Het college besluit,
- In te stemmen met de opgestelde concept-brief
en zodoende GS te verzoeken om de grenzen
van het bestaand stedelijk gebied te wijzigen;
- Nadat GS een positief besluit heeft genomen de
gemeenteraad te verzoeken om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met
inachtneming van de het besluit van GS en
zodoende de gebiedsaanduidingen op de
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Zodoende wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te
verbeelding te verwijderen.
stellen om het betreffende bestemmingsplan vast te stellen.
Alvorens dit echter kan gebeuren dient het college op basis
van artikel 4.12 Verordening Ruimte 2014 Gedeputeerde
Staten te verzoeken om de begrenzing van het bestaand
stedelijk gebied te wijzigen. De concept-brief (15-015414)
aangaande dit verzoek treft u als bijlage aan. Pas nadat GS
hierover positief heeft besloten kan de gemeenteraad tot
vaststelling overgaan.
Mede in dit kader wordt de gemeenteraad ook verzocht om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en de
gebiedsaanduidingen op de verbeelding te verwijderen,
aangezien deze dan al zijn doorgevoerd door het besluit van
GS en zodoende alleen maar verwarring veroorzaken voor de
toekomst.

