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Het college besluit,
De sluis wordt momenteel bediend volgens het protocol
Het protocol ''Spuien door de kolk'' vast te stellen.
''Veilig schutten'' van Rijkswaterstaat, waarbij het
schutproces waterkerend wordt uitgevoerd. Hierdoor is het
niet meer mogelijk om te spuien (water inlaten) door de
sluiskolk terwijl alle deuren gelijk geopend zijn. In het
verleden werd, in het laagwater seizoen, water ingelaten
door alle sluisdeuren tegelijk open te zetten en te spuien
door de kolk. Deze methode van water inlaten is in het
huidige protocol niet meer mogelijk. Wel heeft de
aannemer, op verzoek, een variant ontwikkeld. De
aannemer heeft een veilige manier bedacht waardoor
spuien door de kolk mogelijk is met gesloten eb- en
vloeddeuren, maar met geopende schuiven in deze
deuren. Tijdens dit proces worden de wakerdeuren niet
gebruikt.
Voor het spuien door de kolk heeft de aannemer dus een
speciaal aangepast protocol opgesteld dat is afgestemd
door onze interne projectleider met Rijkswaterstaat. Om
de Binnenhaven bij laagwater toch bevaarbaar te houden
waardoor spuien door de kolk noodzakelijk is, wordt
voorgesteld om het protocol ''Spuien door de kolk'' vast te
stellen.

B02.OOT Overeenkomst
Rijkswaterstaat
betreffende
werkzaamheden
Kloosterheulweg

De gemeente Waalwijk is op de A59 ontsloten via onder
meer afrit 38. Om de verkeersafwikkeling van het
industrieterrein Haven te verbeteren, is deze afrit onlangs
gereconstrueerd. Het kruispunt afrit
38/Kloosterheulweg/Altenaweg is voorzien van een
verkeersregelinstallatie. Verder is de afrit verbreed en het
kunstwerk (viaduct) onder de A59 aangepast.
De afrit en het viaduct zijn in beheer bij Rijkswaterstaat.

Het college besluit, in te stemmen met de inhoud van
bijgevoegde overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en
de gemeente Waalwijk (RWS zaaknummer:
31123292) betreffende het uitvoeren van
werkzaamheden aan de Kloosterheulweg in Waalwijk.
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Dientengevolge zijn de werkzaamheden in overleg met
Rijkswaterstaat uitgevoerd. Om een en ander te
formaliseren is besloten een overeenkomst op te stellen.
Deze overeenkomst treft u bijgaand aan. In voorliggend
voorstel wordt uw college gevraagd in te stemmen met
deze overeenkomst.

B03.OOT Huur ruimten in MFA
De gemeente huurt sinds februari 2010 ruimten in MFA
BaLaDe
BaLaDe ten behoeve van de huisvesting van onderwijs-en
welzijnsvoorzieningen. Op 29 maart 2016 heeft uw college
ingestemd met een wijziging in de huurovereenkomst in
verband met a. de door de gemeente opgezegde huur van
de jongerenruimte (in totaal 70 m2) en b. een (qua m2
neutrale) ruimteruil, waarbij de functie van de
peuterspeelzaal werd ondergebracht in de vleugel van de
kinderopvang. In het betreffende collegevoorstel is
aangegeven dat het streven was om met ingang van het
schooljaar 2016-2017 de Internationale Schakelklas (ISK)
te huisvesten in leegstaande lokalen van basisschool
Baardwijk. In verband hiermee zou nader overleg tussen
partijen (Leerrijk!, Casade en gemeente) plaatsvinden
over een logischere indeling/clustering van leegstaande
ruimten. Deze afspraken zijn inmiddels gemaakt. Vanaf de
aanvang van het schooljaar is de ISK gehuisvest in
leegstaande ruimte van basisschool Baardwijk. Om te
komen tot een logischere indeling van de basisschool is
tevens een door de gemeente gehuurde ruimte
(voormalige CJG-ruimte) geruild voor een leegstaand
lokaal van Casade. Het totaal aantal gehuurde m2 blijft
hiermee gelijk. Van de voor basisschool Baardwijk
leegstaande ruimte kan worden verhuurd aan Stichting
Willem van Oranje t.b.v. de huisvesting van de ISK. In
bijgevoegde 2e allonge op de huurovereenkomst is de

Het college besluit,
1.
In te stemmen met de tweede allonge op de
op 30 maart 2010 met Casade gesloten
huurovereenkomst m.b.t. onderwijs- en
welzijnsruimten in MFA BaLade;
2.
De huuropbrengst ad € 4.878 te verwerken in
de eerstvolgende kwartaalwijziging 2016.
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wijziging opgenomen. Voorgesteld wordt in te stemmen
met de tweede allonge op de op 30 maart 2010 met
Casade gesloten huurovereenkomst.

