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Personen met verward gedrag
Als reactie op een toename van incidenten en problematiek
rondom personen met verward gedrag is een landelijk
aanjaagteam verwarde personen opgericht, dat in oktober 2016
een eindrapportage met aanbevelingen heeft opgeleverd. De
bedoeling is dat eind 2018 alle gemeenten en regio’s met een
sluitende aanpak werken om de zorg rondom verwarde personen
te versterken. Gemeente Tilburg heeft daarin in de regio Hart
van Brabant een voortrekkersrol ingenomen en heeft een plan
van aanpak opgesteld met diverse projecten, waarvan enkele
regio-overstijgend zijn en benoemd worden in een regionale
notitie. Medewerkers uit teams Leefbaarheid, Toezicht en
Handhaving, WijZ en Maatschappelijke Ontwikkeling zijn bezig
met het plan voor gemeente Waalwijk. Dit plan wordt binnenkort,
samen met de regionale notitie, ter besluitvorming aan het
college van gemeente Waalwijk aangeboden.
Subsidie project wijk-GGD’er
In het kader van de activiteiten rondom verwarde personen heeft
de werkgroep verwarde personen subsidie aangevraagd (en
toegekend gekregen) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
voor de uitrol van het project wijk-GGD’er in Waalwijk. De wijkGGD’er krijgt de functie van een verbindingsfunctionaris en
opereert op het snijvlak van de domeinen zorg en openbare orde
& veiligheid. Deze professional gaat zo snel mogelijk op de
persoon met verward gedrag af, de-escaleert, schakelt de
benodigde zorg in en voorkomt dat iemand in de cel belandt. Dit
project is zeer succesvol in gemeenten Amsterdam en Vught,
waarna het ministerie heeft besloten dit ook in andere
gemeenten te stimuleren. Naast een subsidie van €20.000 krijgt
gemeente Waalwijk begeleiding vanuit het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De werkgroep gaat
hier tussen september en december mee aan de slag.
NB: alhoewel de term ‘wijk-GGD’er anders suggereert, beogen
wij niet per se een GGD-medewerker in te zetten voor deze
functie. We kijken breed naar samenwerkingspartners in onze
gemeente.
Uitrol in Waalwijk
Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn

Het college besluit,
- Kennis te nemen van het toegekende subsidiebedrag van
€20.000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan
gemeente Waalwijk en d.m.v. kwartaalswijziging in de
begroting te verwerken;
- Akkoord te gaan met de uitrol van het project wijkGGD’er in gemeente Waalwijk.
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concrete resultaten te bereiken:
doelgroep
verwarde en/of overspannen personen is in beeld zowel in
omvang als aard van de problematiek;
ontwikkelen van
fijnmazig netwerk in de wijk dat adequaat toegerust is met
benodigde expertise op het gebied van verwardheid;
verbeteren van
vroegsignalering en preventie van verward gedrag.
Bovenstaande doelen in ogenschouw nemend, zetten we vanaf
september de volgende stappen:
1.
Organiseren van
een startbijeenkomst met relevante partners in oktober.
2.
Pilot wijk-GGD’er
in Waalwijk. We starten graag zo snel mogelijk met de
vroegsignalerings- en preventiefunctie voor 24 uur per week
(in de periode oktober tot en met maart).

B02.OOT

Inspraak en
ontwerpbestemmingsplan
Mercatorlaan 1

Het advies aan het college is kennis te nemen van het
toegekende subsidiebedrag van het ministerie van Veiligheid en
Justitie en akkoord te gaan met de uitrol van het project in
gemeente Waalwijk.
In het verleden bent u meerdere malen geïnformeerd over de
herontwikkeling van de locatie van voormalig verzorgingshuis
Samarja aan de Mercatorlaan in Waalwijk. Sustay wil deze locatie
transformeren naar een kleinschalig woongebied en 44
grondgebonden eengezinswoningen in de vrije huur- en
koopsector. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het
bestemmingsplan herzien worden.
Bij besluit van 4 april 2017 heeft het college ingestemd met het
voorontwerp bestemmingsplan Mercatorlaan 1 (Herontwikkeling
Samarja). De Raad is met raadsvoorstel d.d. 20 april 2017 over
de plannen geïnformeerd waarbij zij hebben aangegeven geen
reactie kenbaar te maken op het voornemen om medewerking te
verlenen aan het voorontwerp bestemmingsplan en hierop
inspraak te verlenen, waarbij de termijn van terinzagelegging
wordt vastgesteld op 4 weken.

Het college besluit,
1. dat de mondelinge reacties aanleiding geven tot
aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan
Mercatorlaan 1;
2. de aanpassing van de stedenbouwkundige opzet van het
plandeel aan de Gemma Frisiusstraat te laten verwerken in
het ontwerpbestemmingsplan;
3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbestemmingsplan Mercatorlaan 1 op de wettelijk
voorgeschreven wijze in procedure te brengen.
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Het voorontwerp bestemmingsplan heeft zowel de inspraak als
het wettelijk verplicht vooroverleg doorlopen.
Wettelijk vooroverleg
Provincie Noord-Brabant heeft te kennen gegeven geen
opmerkingen op het bestemmingsplan
te hebben. Het waterschap geeft een positief advies.
Inspraak
Gedurende de inspraakperiode zijn geen schriftelijke reacties
ingediend. Tijdens een informatie- en inspraakbijeenkomst op 27
juni is door een aantal omwonenden gereageerd op de nieuwe
stedenbouwkundige opzet van het plan aan de Gemma
Frisiusstraat. Bijgaand treft u het eindverslag van de inspraak
aan inclusief beantwoording van deze reactie.
De reactie heeft geleid tot een voorstel tot aanpassing van het
stedenbouwkundig plan. Ontwikkelaar is hier geen voorstander
van. Op grond van in dit advies genoemde overwegingen wordt
niettemin toch voorgesteld om deze aanpassing te laten
verwerken in het ontwerpbestemmingsplan.

B03.OOT

Meerjarige
indexering subsidies
en huur 2019 tot en
met 2021

In de gemeente Waalwijk streven wij er naar de
subsidieverlening zoveel mogelijk voor meerdere jaren toe te
kennen om zo te komen tot vermindering van administratieve
lasten en meerjarige financiële zekerheid. Hiervoor is het
noodzakelijk dat we voor meerdere jaren de indexering van
subsidie vast stellen en de indexering van de huur daaraan gelijk
houden ter voorkoming van verschillen tussen huur en subsidie.
Op 14 april 2015 heeft het college de meerjarige indexering
subsidies en huur 2016 tot en met 2018 vastgesteld, zie 15010645. Hierin is besloten voor:
• budgetsubsidies de subsidie- en huurindexering jaarlijks op
1,85% vast te stellen;
• overige subsidies de subsidie- en huurindexering jaarlijks op
1,75% vast te stellen.
In november wordt de begroting 2018 vastgesteld. Dit betekent
dat ook de subsidieaanvragen binnen 8 weken moeten worden
beschikt. In veel gevallen gaat het om meerjarige subsidies.
Hierbij is het van belang om de subsidie voor de komende jaren

Het college besluit,
• Voor budgetsubsidies de subsidie- en huurindexering van
2019 t/m 2021 op 1,85% vast te stellen;
• Voor de overige subsidies de subsidie- en huurindexering
van 2019 t/m 2021 op 1.6% vast te stellen;
• De indexering voor subsidie en huur voor gesubsidieerde
organisaties gelijk te houden om verschillen hierin te
voorkomen;
• Deze indexering in de Nota van Uitgangspunten voor
2019 t/m 2021 te verwerken;
• De beschikkingen die reeds voor 2019 e.v. zijn verstrekt
met een indexeringspercentage van 1,75% te corrigeren in
indexeringspercentage van 1.6 %.
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direct goed te indexeren om administratieve lasten voor een
ieder zoveel mogelijk te beperken. Vandaar dit voorstel.
Wij stellen voor met ingang van 2019 tot en met 2021:
• voor budgetsubsidie een indexeringspercentage van 1,85% te
blijven hanteren;
• voor alle overige subsidies een indexeringspercentage van
1,6% te hanteren.
We blijven het onderscheid hanteren tussen enerzijds
budgetsubsidie en anderzijds overige subsidies. Dit heeft de
afgelopen jaren goed gewerkt. De instellingen die personeel in
dienst hebben (en dus ook te maken hebben met
loonkostenontwikkeling) hebben veelal budgetsubsidie. Het
berekend percentage voor budgetsubsidie is het gemiddelde op
basis van de loonkostenstijging van de afgelopen 16 jaar en het
komende jaar.
 Gemiddelde Cao- loonkostenontwikkeling ( 2002-2018)
is 1,84% (Cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening 2,09%, Openbare Bibliotheek 1,73%,
Publieke Kunsteducatie 1,80%, Gemeenten 1,75%).
Omdat we tot nu toe 1,85% hebben gehanteerd, is ons
voorstel dit percentage voor de duidelijkheid te blijven
hanteren voor budgetsubsidie. Dit percentage sluit ook
aan bij de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 van
CPB waaruit blijkt dat het economisch herstel van de
afgelopen jaren aanhoudt, met een te verwachten groei
van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021.
 Gemiddelde verwachte inflatie 2019 t/m 2021is 1,6% en
geldt voor alle overige subsidies. Dit percentage sluit aan
bij de verwachte inflatie in de
Middellangetermijnverkenning 2018-2021 van CPB (2018
1,4%, 2019 1,5%, 2020 1,6%, 2021 1,8%).
Daarnaast is wederom het voorstel om voor 2019 tot en met
2021 voor de door organisaties te vergoeden huur dezelfde
indexering toe te passen als de indexering die voor de subsidie is
toegepast. Dat betekent dat voor budgetsubsidie de
huurindexering 1.85% is en voor alle andere subsidies de

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-10-2017
Samenvatting / toelichting
Besluit
huurindexering 1.6 % is.
Door het aanpassen van het indexeringspercentage voor 2019 tot
en met 2021 voor de overige subsidies dienen de beschikkingen
die reeds voor 2019 e.v. zijn verstrekt, te worden herzien. Deze
beschikkingen zijn onder begrotingsvoorbehoud afgegeven. Dit
betekent dat deze organisaties een nieuwe beschikking krijgen
voor 2019 e.v. met een indexeringspercentage van 1,6 % in
plaats van 1.75%. Gezien het minimale verschil zijn de financiële
gevolgen voor organisaties beperkt.

