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De Beukenlaan en Eikenlaan is in het IUP 2017-2020
Het college besluit,
vastgesteld om in te richten als 30km/h zone. De
Het definitief ontwerp Beukenlaan-Eikenlaan vast te
werkzaamheden omvatten de aanleg van plateaus op de
stellen.
kruispunten. Het herstraten van het wegdek wordt niet
meegenomen.
Het voorlopig ontwerp is besproken tijdens een
bewonersinformatieavond. De ingekomen vragen en
opmerkingen zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in
het definitief ontwerp (bijlage 1). De wens vanuit de
bewoners was om de straat te versmallen. In de
Beukenlaan is dit met minimale middelen gerealiseerd
door het creëren van parkeerstroken en plantvakken. Het
definitief ontwerp heeft ter inzage gelegen volgens de
geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn geen zienswijzen
binnengekomen.
De aanlegkosten zijn geraamd op €97.500,00 en komen
ten laste van het krediet.
Het verkeersbesluit wordt na vaststelling van het definitief
ontwerp in gang gezet.
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De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden. De
aanpassingen ter hoogte van de scholen zullen in de
herfstvakantie plaatsvinden. Zodat de overlast tot een
minimum wordt beperkt.
Mandaat
Bijgaand de bewerkersovereenkomst Doelgroepenvervoer
portefeuillehouder Regiecentrale. De overeenkomst is een uitvloeisel van de
Verkeer en Vervoer aanbestedingen m.b.t. het Regiovervoer Midden-Brabant
voor ondertekening en heeft betrekking op het uitwisselen van gegevens. De
bewerkersovereen gemeente Waalwijk is verzocht het document rechtsgeldig
komsten in het
te laten ondertekenen.
kader van
Regiovervoer
Het college wordt voorgesteld om de wethouder Verkeer

Het college besluit,
namens het college van B&W van Waalwijk
wethouder Verkeer en Vervoer, dhr. J. van Groos, te
mandateren om deze en nog komende
bewerkersovereenkomsten in het kader van het
Regiovervoer Midden-Brabant te ondertekenen.
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Plusafspraken
tussen GGD en
gemeente
Waalwijk 2017
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en Vervoer, dhr. J. van Groos, te mandateren om deze en
nog komende bewerkersovereenkomsten in het kader van
het Regiovervoer Midden-Brabant te ondertekenen.
De gemeente Waalwijk en de GGD Hart voor Brabant
Het college besluit,
maken jaarlijks afspraken over de lokale inzet van de
- In te stemmen met de plustaken die GGD Hart voor
GGD. De afspraken voor 2017 zijn nog niet vastgelegd. De Brabant in 2017 uitvoert voor gemeente Waalwijk op
gemeente kan accenten aangeven, zodat de GGD zich richt het gebied van Statushouders en VVE, behoudens
op onderwerpen die in Waalwijk een rol spelen. Ook is er
goedkeuring raad m.b.t. voorjaarsbericht 2017;
de mogelijkheid om afspraken te maken met de GGD over - Voor de financiering €26.015 ten laste te leggen
eventuele extra taken die ze voor de gemeente kunnen
van product 612 en €8.890 ten laste te leggen van
uitvoeren, bovenop de reguliere taken die in het
kostenplaats 6610010 in de begroting 2017;
basistakenpakket zitten.
- De portefeuillehouder te mandateren om het
document met afspraken tussen gemeente Waalwijk
In dit collegeadvies wordt u geadviseerd de GGD voor
en GGD Hart voor Brabant voor 2017 te tekenen
2017 extra in te zetten voor de inspanningen die zij
namens het college.
verrichten voor de taken rondom de toeleiding naar de
voor- en vroegschoolse opvang (VVE) en extra inzet voor
jeugdgezondheidszorg voor statushouders.
VVE (0-6 jarigen): voor- en vroegschoolse educatie
Binnen de gemeente Waalwijk streven we ernaar dat elk
kind en elke ouder functioneel geletterd is en blijft. De
GGD heeft een actieve rol in Waalwijk Taalrijk door
deelname aan de werkgroep en de netwerkbijeenkomsten,
maar vooral in de indicering voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) en verwijzing van peuters naar een
voorschool. Voor deze laatste taak is de rol van de GGD
groter dan die in het basistakenpakket is vastgelegd. Het
is voor de aanpak van laaggeletterdheid en het tegengaan
van grote sociaaleconomische verschillen van belang dat
de GGD deze inzet blijft leveren. Voor 2018 is de extra
inzet voor VVE opgenomen in de Kadernota 2018 van
gemeente Waalwijk. Voor 2017 wordt voorgesteld de extra
inzet (€8.890) voor de GGD te financieren vanuit
bestaande middelen.
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Statushouders: jeugdgezondheidszorg en
gezondheidsbevordering.
Zodra statushouders zich vestigen in een gemeente, is de
GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg
(JGZ). Deze betrokkenheid van de GGD wordt deels vanuit
het basistakenpakket ingezet, maar er is ook aanvullende
financiering nodig, voor bijvoorbeeld een goede overdracht
vanuit het AZC en inzet van tolken. Ook voor
gezondheidsbevordering bij statushouders is, als
onderdeel van de participatieverklaringen van
statushouders, extra inzet vereist. Daarom wordt
voorgesteld in 2017 de extra inzet voor de GGD te
financieren vanuit bestaande middelen. Iedere gemeente
heeft via de sept. circulaire 2016 voor 2016 en 2017 extra
middelen gekregen om in te zetten voor de instroom van
statushouders. Voor Waalwijk betrof dit € 210.000. Het
college heeft op 10 januari 2017 besloten deze middelen
te reserveren voor de instroom van statushouders. In dit
budget is nog ruimte beschikbaar om de extra inzet van de
GGD voor jeugdgezondheidszorg (€16.102) en
gezondheidsbevordering (€9.913) van statushouders te
bekostigen. De kosten voor jeugdgezondheidszorg zullen
op basis van nacalculatie halfjaarlijks gefactureerd
worden. Zie ook in de bijlage het Plan
gezondheidsvoorlichting statushouders Waalwijk.

Bijlagen:
1.
afsprakenset gemeente Waalwijk en GGD 2017
2.
lan gezondheidsvoorlichting statushouders Waalwijk
Algemene
De parkeerterreinen Unnaplein, De Els-Zuid en
gebruiksvoorwaard Taxandriaweg bevinden zich achter een slagboom. Dit
en
betekent dat deze terreinen binnen het domein van het
parkeerterreinen
privaatrecht vallen en de reguliere parkeerhandhaving hier

a
p
Het college besluit,
1. de bijgevoegde Algemene voorwaarden voor het
gebruik van door slagbomen afgesloten
gemeentelijke parkeerterreinen vast te stellen.
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niet van toepassing is. Het is daarom gebruikelijk om
algemene voorwaarden voor het gebruik van dergelijke
terreinen van toepassing te verklaren. Op basis van deze
voorwaarden is handhaving op het naleven van de
vastgelegde gedragsregels mogelijk.
Tot heden ontbraken algemene voorwaarden voor de
parkeerterreinen. Met voorliggend voorstel wordt deze
omissie hersteld.

