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Het college besluit:
Medio 2013 hebben de EU-lidstaten overeenstemming
1.
Akkoord te gaan met het Inkoop- en
bereikt over 3 nieuwe richtlijnen. Relevant zijn de nieuwe
aanbestedingsbeleid 2016;
aanbestedingsrichtlijn voor overheidsopdrachten en de
2.
Het Handboek Inkoop en aanbesteden vast te
nieuwe richtlijn voor concessies. Deze nieuwe richtlijnen
stellen;
leiden tot een wijziging op de Aanbestedingswet 2012 en
3.
Akkoord te gaan met de wijziging van de
daarmee tevens tot een wijziging van het Inkoopbeleid,
Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 gemeente
het inkoophandboek en de algemene inkoopvoorwaarden
Waalwijk (conform AIv Model van de VNG).
van de gemeente Waalwijk. De wijziging van de
Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden.
De wetswijzigingen hebben niet geleid tot grote
wijzigingen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De
belangrijkste wijzigingen zijn de verwijzing naar de nieuwe
EU-richtlijnen en een verwijzing naar de leidraad Social
Return die in 2015 reeds is vastgesteld.
Voor de Algemene Inkoopvoorwaarden is er slechts een
wijziging van de definitie met verwijzing naar de EUrichtlijnen in Artikel 1.
De wetswijzigingen die invloed hebben op hoe te handelen
bij nieuwe aanbestedingen zijn uitgewerkt in het
inkoophandboek. Dit handboek is voor intern gebruik en
dient als naslagwerk.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•
Er wordt een nieuwe terminologie en een
uitbreiding van de gunningscriteria gebruikt;
•
Het lichte regime voor 2b diensten verdwijnt. Voor
sociale en andere specifieke diensten is een aangepast
licht regime vastgesteld;
•
Naast werken zijn ook concessieopdrachten voor
diensten vanaf 2016 aanbestedingsplichtig;
•
Het gebruik van het Uniform Europees
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Aanbestedingsdocument (UEA) is in Nederland verplicht
voor aanbestedingen boven én onder de drempel. Het UEA
vervangt het Nederlandse model eigen verklaring.
Medewerkers van de gemeente worden geïnformeerd via
intranet en na de zomervakantie volgt een presentatie
voor geïnteresseerden.

B02

Diverse wijzigingen
aanwijzingen in het
kader van het
hondenbeleid

Op 6 augustus 2013 zijn in het kader van de vaststelling
Hondenbeleid diverse locaties aangewezen als
hondentoilet, verbodsgebied of (tijdelijk) losloopgebied.
Door wijzigingen in de openbare ruimte dienen wordt
voorgesteld de volgende aanpassingen door te voeren:

Het college besluit:
Het specifiek ingerichte speelterrein aan de 1e
Zeine aan te wijzen als verbodslocatie (Waalwijk,
tekening 2016.1.2)
Het tijdelijk losloopgebied aan de A.v. Padua
in te trekken in verband met afgeronde
1.
Aanwijzing verbodslocatie 1e Zeine vanwege
bouwontwikkelingen (Waalwijk, tekening 2016.2.2)
specifieke inrichting als speelterrein (Waalwijk, tekening
De verbodslocatie aan de Eikenlaan te
2016.1.2)
verplaatsen in verband met uitbreiding Basisschool
2.
Intrekken tijdelijk losloopgebied A.v. Padua i.v.m.
(Waalwijk, tekening 2016.3.2)
afgeronde bouwontwikkelingen (Waalwijk, tekening
Het specifiek ingerichte voetbalveld nabij het
2016.2.2)
Walewyc-Mollercollege aan te wijzen als
3.
Verplaatsen verbodslocatie Eikenlaan i.v.m.
verbodslocatie (Waalwijk, tekening 2016.4.2)
uitbreiding Basisschool (Waalwijk, tekening 2016.3.2)
Het specifiek ingerichte speelterrein aan het
4.
Aanwijzing verbodslocatie nabij WalewycBrabantia Nosterpad aan te wijzen als verbodslocatie
Mollercollege i.v.m. specifieke inrichting voetbalveld
(Waalwijk, tekening 2016.5.2)
(Waalwijk, tekening 2016.4.2)
Het specifiek ingerichte speelterrein aan de
5.
Aanwijzing verbodslocatie Brabantia Nosterpad
mgr. Bekkersstraat t.h.v. 12-24 aan te wijzen als
i.v.m. specifieke inrichting als speelterrein (Waalwijk,
verbodslocatie (Waalwijk, tekening 2016.6.2)
tekening 2016.5.2)
Het specifiek ingerichte speelterrein aan de
6.
Aanwijzing verbodslocatie mgr. Bekkersstraat t.h.v. mgr. Bekkersstraat t.h.v. 63-69 aan te wijzen als
12-24 i.v.m. specifieke inrichting als speelterrein
verbodslocatie (Waalwijk, tekening 2016.7.2)
(Waalwijk, tekening 2016.6.2)
De tijdelijke losloopgebieden in de omgeving
7.
Aanwijzing verbodslocatie mgr. Bekkersstraat t.h.v. van de woonwijk Bibliotheek in te trekken in verband
63-69 i.v.m. specifieke inrichting als speelterrein
met voortgaande bouwontwikkelingen (Waalwijk,
(Waalwijk, tekening 2016.7.2)
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8.
Intrekken tijdelijke losloopgebieden omgeving
tekening 2016.8.2)
Woonwijk Bibliotheek i.v.m. voortgaande
Het hondentoilet aan Lindenheuvel/ De Rugt in
bouwontwikkelingen (Waalwijk, tekening 2016.8.2)
te trekken in verband met een geprojecteerde
9.
Intrekken hondentoilet i.v.m. geprojecteerde
nieuwbouwlocatie (Waspik, tekening 2016.9.2)
nieuwbouwlocatie aan Lindenheuvel/ De Rugt (Waspik,
tekening 2016.9.2)
Uw college heeft op 22 december 2015 ermee ingestemd
dat op 60 locaties een ondergrondse restafvalcontainer
wordt geplaats. Op 10 mei 2016 zijn door uw college een
aantal alternatieve locatie aangewezen. Echter wordt op
dit moment op een aantal locaties tegen knelpunten
aangelopen die eerder niet inzichtelijk/bekend waren,
zodat ook voor deze locaties in de nabijheid een
alternatieve locatie is gevonden. Ook ontstaan er nieuwe
locaties waar een ondergrondse restafvalcontainers
geplaats dienen te worden.
Bij dit voorstel is een lijst met de in aanmerking komende
alternatieve en nieuwe locaties voor een ondergrondse
restafvalcontainer gevoegd. De exacte locaties zijn
weergegeven op een plattegrond, welke u bij de
vakafdeling kunt inzien. Bij het bepalen van de
alternatieve locaties is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de in het beleid genoemde randvoorwaarden. Dit
aanwijzingsbesluit wordt ter inzage gelegd en
belanghebbenden zijn gedurende 6 weken in de
gelegenheid een bezwaarschrift in te dienen. Overigens
kan niet worden uitgesloten dat bij graafwerkzaamheden
(tijdens feitelijke plaatsing) op een aantal locaties alsnog
tegen knelpunten wordt aangelopen. Wellicht moet er dan
voor deze locaties naar een alternatief worden gezocht.

Het college besluit,
1.
Bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde
alternatieve en nieuwe locaties een ondergrondse
restafvalcontainer te plaatsen.
2.
Dat de in de bijlage bij dit besluit genoemde
oorspronkelijke locaties de ondergrondse
restafvalcontainer komt te vervallen.
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Het college besluit,
De hoeveelheid en kwaliteit van het groen in de
In te stemmen met het Actieplan Groen en de
woonstraten is het laatste decennium afgenomen omdat er aanmelding voor deelname aan de Entente Florale
door verschillende voorzieningen steeds meer druk op de
2017.
openbare ruimte plaatsvindt. Het doel van het Actieplan
Groen is om meer groen in de woonomgeving (zowel
openbaar als privé) te realiseren (10% toename) en de
natuurlijke kwaliteit van het groen in de gemeente te
vergroten (5% meer biodiversiteit). Tevens is het
wenselijk om het belang en de waarden van groen onder
de aandacht te brengen, zowel binnen de gemeentelijke
organisatie als bij inwoners en bedrijven. Het Actieplan
Groen bestaat uit 3 fasen: actualisatie van het
groenstructuurplan, deelname aan de Entente Florale en
het opstellen van de Groene Agenda. Deelname aan de
Entente Florale 2017 (landelijke groencompetitie) is een
middel om de aandacht op groen te vestigen.
Het groenstructuurplan zal zowel in- als extern goed
worden gecommuniceerd en afgestemd met inwoners.
Voor de Entente Florale worden inwoners gezocht die
actief willen meewerken en de totstandkoming van de
Groene Agenda zal samen met bewoners plaatsvinden.
In de bijlagen is informatie opgenomen over de Entente
Florale inclusief het aanmeldingsformulier voor deelname
in 2017.

B05.OOT Zienswijze OTB/MER
Rijksweg A27 Breda-Utrecht zal gedeeltelijk worden
A27 Houtengereconstrueerd om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
Hooipolder
Onderdeel van dit tracé is knooppunt Hooipolder dat het
enige knooppunt tussen rijkswegen is met verkeerslichten.
De verkeersafwikkeling op rijksweg A59 wordt hierdoor
ernstig gestremd. Het ministerie stelt in het

Het college besluit,
akkoord te gaan met de brief met de zienswijze op
het ontwerptracébesluit en deze te versturen naar
het ministerie van infrastructuur en milieu.
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ontwerptracébesluit een beperkt aantal maatregelen voor,
waardoor de verkeersafwikkeling op de A59 onvoldoende
verbetert en het sluipverkeer door Waspik aanzienlijk
toeneemt.
Bijgaande brief is een zienswijze van de gemeente
Waalwijk op dit ontwerptracébesluit.

