Besluitenlijst raadsvergadering 13 september 2012
Aanwezigen: zie bijlage

0.3

Vaststellen agenda
Agendapunten 1.4 en 1.6 worden overgeheveld van het debatgedeelte naar vaststelling van raadsvoorstellen zonder hoofdelijke stemming, de A-stukken (betreft
CS1 Beschikbaar stellen krediet voor uitbreiding r.k. basisschool Pieter Wijtenschool en nieuwbouw OBS Hugo resp. CS3 Plan Schuldhulpverlening gemeente
Waalwijk 2012-2015))
De fracties van GroenLinksaf, PvdA en D66 komen met een motie vreemd aan de
orde over het leerlingenvervoer, die aan het einde van het debatgedeelte wordt
behandeld.

0.4

Vragenronde op grond van artikel 14 van het reglement van orde
De heer Den Hollander stelt vragen over noodklok achterstallig onderhoud spoorbrug.

2.1

Lijst van ingekomen stukken
De fractie van GroenLinksaf agendeert de ingekomen stukken 86 en 86B voor de
eerstkomende vergadering van de commissie Ruimte. Met inachtneming van deze
wijziging wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.

2.2

Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.3

Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 28 juni 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Akkoordstukken
2.4
(CR5) Vaststellen bestemmingsplan ’t Vaartje 34 – Schoutstraat (Waspik)
De raad heeft zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. te besluiten dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijziging
van bestemmingsplan ’t Vaartje-34-Schoutstraat;
3. het bestemmingsplan ’t Vaartje 34-Schoutstraat gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting
en met inachtneming van het hiervoor gegeven commentaar;
4. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12 Wro omdat het
verhaal van kosten van grondexploitatie anderszins is verzekerd.
2.5

(CR6) Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant
De raad heeft zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten:
1. in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant, versie 4.2;
2. in te stemmen met de voorfinanciering van de procesaanloopkosten van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op basis van de in het bedrijfsplan
opgenomen verdeelsleutel en met de incidentele bijdrage van € 18.114,-- van
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3.

de gemeente Waalwijk in 2013 ten behoeve van de procesaanloopkosten aan
de provincie Noord-Brabant;
in te stemmen met het in de primitieve begroting 2013 meenemen van de
financiële consequenties die verbonden zijn aan de deelname RUD.

2.6

(CS4) Verordening Participatie schoolgaande kinderen gemeente
Waalwijk 2012
De raad heeft zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten de
Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Waalwijk 2012 vast te
stellen.

1.4

(CS1) Beschikbaar stellen krediet voor uitbreiding r.k. basisschool Pieter
Wijtenschool en nieuwbouw OBS Hugo
De raad heeft zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten een krediet
van € 1.821.100 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van
basisschool Pieter Wijten aan de Kastanjestraat 2 ten behoeve van de eigen
school, OBS Hugo en kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de jaarlast van deze investering te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs en de huuropbrengst
van het gedeelte dat in gebruik is door kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

1.6

(CS3) Plan Schuldhulpverlening gemeente Waalwijk 2012-2015
De raad heeft zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten het Plan
Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 – 2015 vast te stellen.

Bespreekstukken:
1.1
(CR1) Vaststellen bestemmingsplan Sprang, herziening Kerkstraat 14 –
Tilburgseweg
De raad heeft met 20 stemmen voor en 4 tegen besloten:
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren
2. De door de bewoners van de Jan de Rooijstraat en de Kerkstraat en de
namens de buurtvereniging Calèche en Palfrenier ingediende zienswijzen
behoudens een aanpassing van de tekst in de plantoelichting ten aanzien van
de groenaankleding van de erfscheiding aan de zijde van plandeel het
Koetshuis geen aanleiding geven tot wijziging van het bestemmingsplan
Sprang, herziening Kerkstraat 14 – Tilburgseweg.
3. de bij dit besluit behorende Staat van wijzigingen vast te stellen.
4. Het bestemmingsplan Sprang, herziening Kerkstraat 14 –Tilburgseweg ten
opzichte van het ontwerp gewijzigd van te stellen, rekening houdend met de
wijzigingen zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
5. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12 Wro, omdat het
verhaal van kosten van grondexploitatie anderszins is verzekerd.
6. een verzoek bij GS in te dienen om in afwijking van artikel 3.8 lid 4 Wro het
besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan eerder bekend te mogen maken dan na zes weken na het vaststellingsbesluit.
Voor hebben gestemd de leden Den Braven, Odabasi, Broeders, Smits, Van Veelen, Van Helden, Tiemstra, Damen, Marasabessy, Van Baardwijk, Van Hamond,
Van Dinther, Monsieurs, Van Well, Bourguignon, Bakker, Kuijten, Broekmans, Van
der Sloot en Den Hollander. Tegen hebben gestemd de leden IJpelaar, Simon,
Çölkusu en Ruygt.
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1.2

(CR2) Businesscase Haven Waalwijk Noord
De raad heeft zonder hoofdelijke stemming besloten:
1. de conclusies van de businesscase Haven, d.d. 25 mei 2012 en bijlagen, dat
voor de gemeente Waalwijk variant 2 de meest haalbare variant is over te
nemen. Deze variant voldoet het meest aan de gestelde ambities en randvoorwaarden, passend binnen de planologische, civieltechnische en financiële
kaders. Een voorbehoud wordt gemaakt bij twee optimalisaties, namelijk de
inzet leges en OZB;
2. Variant 2, het renoveren van de sluis (fase 1) en het uitwerken de oostelijke
insteekhaven (fase 2) verder uit te werken conform de voorgestelde
activiteiten en beslismomenten;
3. de gelden van het Lokaal Herstructureringsfonds, ten principale, als dekking
te benutten voor de kosten van Fase 1 (4.5 miljoen) indien andere dekking
ontoereikend blijkt en te zijner tijd een kredietaanvraag hiervoor bij uw Raad
in te dienen voor de investerings- en exploitatieopgave van Fase 1.
4. De opgenomen plankosten van variant 2 (€ 150.000,-) reeds nu ter beschikking te stellen en deze vooralsnog te dekken uit de reserve revitalisering Haven 1 t/m 6.

1.3

(CS6) Voorstel tot overdracht van het Gemeentearchief Waalwijk aan het
Streekarchief Land van Heusden en Altena
De raad heeft 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen besloten, mede gelet op de
invulling van de couleur locale, de intenties tot intergemeentelijke samenwerking
en de mate van zeggenschap:
1. in te stemmen met de overdracht van het Gemeentearchief Waalwijk aan het
Streekarchief Land van Heusden en Altena
2. toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling van dit streekarchief, zulks
in principe per 1 januari 2013, maar uiterlijk per 1 juli 2013
3. af te zien van het behoud van een studiezaal met een basale raadpleegfunctie
in onze gemeente.
Voor hebben gestemd de leden Broeders, Smits, Simon, Van Veelen, Van Helden,
Tiemstra, Damen, Marasabessy, Van Baardwijk, Van Dinther, Monsieurs, Van Well,
Bourguignon, Bakker, Kuijten, Broekmans, Van der Sloot en Den Hollander. Tegen
hebben gestemd Den Braven, Odabasi, IJpelaar, Çölkusu en Ruygt.

1.5

(CS2) Kaders sportbeleid 2012-2016
De raad heeft zonder hoofdelijke stemming besloten:
1. akkoord te gaan met de in paragraaf 3.5 genoemde beleidsuitgangspunten
waarlangs het sportbeleid zich voor de periode 2012-2016 zich dient te
ontwikkelen;
2. het nieuwe sportbeleid budgettair neutraal binnen het sport- en Wmo-beleid
uit te voeren.
3. Hiervoor binnen het totale sportbudget te schuiven met de bestaande
middelen en vanuit het Wmo-budget beperkte dekking van de kosten in te
zetten.

1.7

(CS5) Visie- keuzenota ‘Eigen kracht: samen sterk’
De fracties van LokaalBelang, VVD, CDA, D66, GroenLinksaf, Werknemersbelang,
PvdA, ChristenUnie en SGP dienen een amendement in, waarin wordt voorgesteld:
Het dictum van het besluit onder het tweede en volgende aandachtspunten als
volgt te wijzigen:
waar staat ‘in te stemmen met’ te wijzigen in de tekst als ‘kennis te nemen
van’
En aan het dictum toe te voegen:
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eerst de afronding van het door de raadswerkgroep Samenleving opgestart interactief proces om input te geven voor het opstellen van de nieuwe kadernota
Wmo, waarbij de kanteling en de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie
van de AWBZ worden meegenomen, af te wachten en de mogelijke aanbevelingen van deze werkgroep hieromtrent in de Raad aan de orde te stellen;
indien naar de mening van het College of de Raad deze mogelijke aanbevelingen leiden tot aanpassing van de visie- en keuzenota, een aangepaste nota opnieuw in de Raad wordt behandeld.
Het amendement wordt unaniem en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De raad heeft met in achtneming van het vastgestelde amendement zonder
hoofdelijke stemming besloten:
kennis te nemen van de visie- en keuzenota ‘Eigen kracht: samen sterk’;
kennis te nemen van de in hoofdstuk 2 genoemde visie en leidende principes;
de visie en leidende principes van waaruit de transities worden vormgegeven
aan te laten sluiten op de reeds ingezette weg en dit te verwerken in de
toekomstige meerjarenvisie Wmo;
kennis te nemen van de keuze voor een beleidsrijke en ontwikkelgerichte
uitvoering van de AWBZ-transitie zoals is geschetst in hoofdstuk 3 en te
kiezen voor scenario III, via werkwijzen en elementen die in scenario II zijn
opgenomen;
te besluiten tot instandhouding van het PGB en in te stemmen met de in
hoofdstuk 4 genoemde uitgangspunten;
kennis te nemen van het hanteren van een eigen bijdrage voor de gebruikers
van de functie Begeleiding, conform de systematiek van eigen bijdrage voor
andere Wmo-voorzieningen, waarbij de hoogte van de eigen bijdrage wordt
vastgelegd in het Financieel besluit van de Wmo;
kennis te nemen van de in Bijlage 2 beschreven proeftuinen, gericht op
concrete verbindingen tussen de transities AWBZ, Jeugdzorg en WWNV.
eerst de afronding van het door de raadswerkgroep Samenleving opgestart interactief proces om input te geven voor het opstellen van de nieuwe kadernota Wmo, waarbij de kanteling en de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie van de AWBZ worden meegenomen, af te wachten en de mogelijke
aanbevelingen van deze werkgroep hieromtrent in de Raad aan de orde te
stellen;
indien naar de mening van het College of de Raad deze mogelijke aanbevelingen leiden tot aanpassing van de visie- en keuzenota, een aangepaste nota
opnieuw in de Raad wordt behandeld.

Motie vreemd aan de orde over het leerlingenvervoer
De fracties van GroenLinksaf, PvdA en D66 dienen een motie vreemd aan de orde in over
het leerlingenvervoer, waarin het college wordt verzocht:
het onderwerp wettelijke kaders aangaande leerlingenvervoer op kosten van de gemeente op de agenda van de Vereniging van Brabantse Gemeenten te plaatsen met
als doel als Brabantse gemeenten aan te dringen op een wijziging van de wet, waarbij bovenstaande mening als kader wordt gebruikt;
deze motie door te sturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal;
deze motie door te sturen naar alle gemeenten in Nederland, met de vraag deze te
steunen om daarmee een signaal af te geven aan de VNG met als doel een wetswijziging te bevorderen.
De motie wordt met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen.
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Voor hebben gestemd de leden Den Braven, Odabasi, IJpelaar, Simon, Marasabessy
Monsieurs, Çölkusu, Ruygt en Den Hollander Tegen hebben gestemd de leden Broeders
Smits, Van Veelen, Van Helden, Tiemstra, Damen, Van Baardwijk, Van Dinther, Broekmans en Van der Sloot

Stukken terugverwezen naar het college:
De raad heeft zonder hoofdelijke stemming besloten de volgende raadsvoorstellen terug
te verwijzen naar het college:
3.1

(CR3) Vaststellen nota wensbeelden en uitgangspunten bedrijventerreinen

3.2

(CR4) Vaststellen detailhandelsvisie

De griffier,

De voorzitter,

G.H. Kocken

drs. A.M.P. Kleijngeld
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Bijlage
Aanwezigen raadsvergadering 13 september 2012
Voorzitter:

de heer A.M.P. Kleijngeld

Griffier:
Griffie:

de heer G.H. Kocken
mevrouw J.W.M. Louer

Aanwezig zijn de leden:

de heer J.M. van Baardwijk
de heer R. Bakker
mevrouw W.M. Bourguignon-Slis
de heer F. den Braven
de heer J.F. Broeders
de heer S. Broekmans
mevrouw A. Çölkusu
de heer G.A. Damen
de heer J.G. van Dinther
de heer A.A. van Hamond (tot 21.34 uur)
de heer L. van Helden
de heer L.P. den Hollander
mevrouw E.Y. IJpelaar-Alias
de heer C.M.A. Kuijten
mevrouw H. Marasabessy
de heer P.W.E. Monsieurs
mevrouw R. Odabasi-Seker
mevrouw C.C.J. Ruygt-Gerritsen
de heer F.P.M. Simon
de heer C.J.G.H. van der Sloot
de heer M.G.H. Smits
de heer R.A.A. Tiemstra (vanaf 20.30 uur)
de heer W. van Veelen
de heer J.M.J. Waarts
de heer J.A.J. van Well

Afwezig zijn:

mevrouw C. de Bruijn
de heer A.J.G. Hooijmaijers
de heer W.C.P.B. Lodenstijn
de heer J.M.M. van Tuyl

Tevens aanwezig:

de
de
de
de

Aanvang:
Einde:

heer
heer
heer
heer

M. van Dongen, wethouder
J. van Groos, wethouder
J.H.H. Heuverling, wethouder
S. Potters, wethouder

19.30 uur
23.08 uur

De besluiten onder 2.4, 2.5, 2.6, 1.1, 1.5 en 1.7 worden gepubliceerd in het gemeenteblad.

6

