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B01

Aanwijsbesluit
De Parkeerverordening en de Verordening parkeerbelastingen
gereguleerd parkeren vormen, tezamen met de daarop gebaseerde
2018
uitwerkingsbesluiten, de juridische grondslag van het
gereguleerd parkeren.
In de Verordening Parkeerbelastingen 2018, op 2 november 2017
vastgesteld door de gemeenteraad, is opgenomen dat het
College de plaatsen waar en de tijdstippen waarop een
parkeerbelasting kan worden geheven, aanwijst. Derhalve wordt
voorgesteld om een hernieuwd aanwijsbesluit gereguleerd
parkeren vast te stellen.
Met de vaststelling van dit besluit wordt per 1 januari 2018 de
sluitende juridische grondslag van de parkeerregulering
gecontinueerd.
Analyse
Deze analyse is een eerste verkenning naar de doorwerking van
Regeerakkoord 2017 het nieuwe regeerakkoord voor de gemeente Waalwijk. Doel van
de analyse is om het Waalwijks college van B&W een compact
overzicht te geven van (1) welke punten uit het regeerakkoord
belangrijk zijn voor Waalwijk, (2) wat de (mogelijke) gevolgen
zijn voor onze gemeente en (3) wat het handelingsperspectief is:
proactief oppakken, standpunt bepalen of samenwerking
opzoeken met anderen voor lobby?

B02

B03.OOT

Het is met nadruk een eerste verkenning. Vanuit deze analyse
kunnen vervolg vragen gesteld worden en verdieping
plaatsvinden. Om tot een compact overzicht te komen zijn de
ruim 500 punten uit het regeerakkoord teruggebracht tot 30
punten. Drie vragen zijn leidend geweest bij de selectie: (1) gaat
het om een ingrijpende koerswijziging van het nieuwe kabinet,
(2) zit er geld bij en (3) hoe relevant is het voor Waalwijk?
Eigendomsoverdracht Op 12 december 2017 wordt aan de Brugstraat 2 te Waspik de
schoolgebouw en
vervangende nieuwbouw voor basisschool De Burg opgeleverd.
terrein Brugstraat 2
De gemeente heeft bij de bouw opgetreden als bouwheer en
te Waspik
opdrachtgever. Op grond van artikel 103, lid 2 van de Wet op het
primair onderwijs dient, wanneer de gemeente bouwheer is, na
realisatie het juridisch eigendom van het gebouw en het terrein
te worden overgedragen aan het schoolbestuur. De
eigendomsoverdracht dient plaats te vinden bij notariële akte.
Aan de notariële akte dient een gemeentelijk besluit tot

Het college besluit,
Het Aanwijsbesluit gereguleerd parkeren 2018 vast te
stellen.

Het college besluit,
Kennis te nemen van de analyse van het regeerakkoord
2017 met dien verstande dat aan punt 18 moet worden
toegevoegd de problematiek m.b.t. bijstand en armoedeval
en punt 19 schuldenproblematiek en armoede daarnaast
ziet het college een overzicht tegemoet tot welke acties de
analyse leidt en wie en wanneer een en ander in gang
wordt gezet. Aan nr 24 moet gebiedsindeling worden
toegevoegd.

Het college besluit,
Het eigendom van schoolgebouw en terrein Brugstraat 2 te
Waspik over te dragen aan de Vereniging voor Hervormd
Christelijk Onderwijs te Waspik en de kosten van de
overdracht (notariskosten) ten laste van het voor de
nieuwbouw van basisschool De Brug beschikbare krediet te
brengen.
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Subsidieverlening
Contour de Twern
2018
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eigendomsoverdracht ten grondslag te liggen.
Contour de Twern heeft voor 2018 € 1.084.075 subsidie
aangevraagd voor hun maatschappelijke opdracht. Voorgesteld
wordt om Contour de Twern voor 2018 € 1.076.644 subsidie te
verlenen in de vorm van budgetsubsidie en € 7.431 af te wijzen
op basis van artikel 14, lid d van de Algemene
Subsidieverordening Waalwijk 2015.
€ 1.076.644 is het bedrag wat beschikbaar is op de
programmabegroting. Contour de Twern heeft een hogere
indexering (2,5%) berekend dan wij berekenen (1.85%)). In de
bijlage is de opdracht voor 2018 opgenomen. Deze opdracht is
vrijwel gelijk aan de opdracht in 2017 en sluit nauw aan bij de
transitiedoelstellingen; iedereen sociaal en economisch
zelfredzaam, ieder huishouden één kostwinner, iedere jongere
een startkwalificatie. Contour de Twern is een belangrijke partner
omdat zij met behulp van hun preventieve inzet mensen
stimuleren en ondersteunen zelfredzaam te zijn, andere mensen
te helpen en zich in te zetten voor hun omgeving. Zij benutten de
kansen en potenties van inwoners en hun omgeving en kunnen
problemen en duurdere zorg voorkomen met inzet van o.a. de
wijkwerkers, de WIJ-dienstencentra, het vrijwilligerspunt en de
WIJ-dienstvrijwilligers die zich op allerlei terreinen inzetten zoals
informatie en advies, schuldhulpverlening, onafhankelijke
cliëntondersteuning, buurtbemiddeling, vrijwillige thuishulp en
gezinsondersteuning.
De opdracht en prestatieafspraken zijn grotendeels hetzelfde
gebleven als de opdracht van 2017, zie voor toelichting punt 3,
pagina 3 ‘ Wat gaan we ervoor doen?’. De
dagbestedingsactiviteiten die het afgelopen jaar tot stand zijn
gekomen vanuit de aanjaagsubsidie ‘Als gewoon niet vanzelf
gaat’ zijn met ingang van 2018 zoveel mogelijk verzelfstandigd
en geborgd in het regulier werk in de opdracht WIJdienstencentra. Naar aanleiding van het collegebezoek zijn er in
de prestatie-afspraken twee totaalindicatoren ‘maatschappelijke
opbrengst’ toegevoegd, namelijk:
• In 2018 zijn er minstens 1850 unieke mensen bereikt (daarbij

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met de hoofdlijnen in de nieuwe
opdracht van Contour de Twern en € 1.076.644 aan
subsidie te verlenen voor 1 jaar én € 7.431 af te wijzen op
basis van artikel 14, lid d van de Algemene
Subsidieverordening Waalwijk 2015;
• Akkoord te gaan met de prestatieafspraken die voor 1
jaar gelden zoals deze in de opdracht in de bijlage staan
vermeld.
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Deelname
gerechtelijke
procedure tegen
PinkRoccade
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wordt % kwetsbaar en % krachtig inzichtelijk gemaakt);
• In 2018 is 50% van de bereikte mensen meer zelfredzaam en
is bij 80% van de bereikte mensen participatie bevorderd.
Met Contour de Twern is afgesproken dat begin 2018, in
samenwerking met hen, de nieuwe hoofdlijnen voor de opdracht
2019 e.v. worden ontwikkeld. Deze hoofdlijnen vormen de
komende twee, drie jaren weer de basis voor hun opdracht.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht aan te sluiten bij een
Verwijsindex Risicojeugd. In de regio Hart van Brabant gebruiken
de gemeenten al vanaf 2010 de applicatie Zorg voor Jeugd.
Hierin registreren zorgaanbieders, scholen en gemeenten “dat” er
zorgen zijn om een kind. Niet geregistreerd wordt “wat” er is. Op
basis van de registratie werd bepaald wie de zorgcoördinatie op
zich neemt. Het contract met PinkRoccade liep voor 8 gemeenten
af op 31 december 2016. Voor Waalwijk geldt dit niet omdat er in
het verleden een bulkcontract is afgesloten met PinkRoccade dat
niet per onderdeel opgezegd kon worden. Dit contract loopt door
tot 31 december 2018. In verband met de hoge kosten van een
nieuwe applicatie werden de 8 gemeenten verplicht een
aanbestedingsprocedure te volgen. Gevolg van de aanbesteding
was dat niet PinkRoccade de opdracht heeft gekregen maar de
leverancier van Multisignaal. De ( honderden), meestal externe,
gebruikers zijn geïnformeerd over de wijziging en er werd
uitgegaan van het feit dat PinkRoccade de applicatie zou sluiten
omdat er geen nieuwe overeenkomst is afgesloten. Gemeenten
kunnen dat niet zelf doen omdat het systeem niet op onze eigen
servers draait. Echter, PinkRoccade is van mening dat gemeenten
zelf de accounts moet afsluiten van de gebruikers. Indien
PinkRoccade deze taken uit gaat voeren voor gemeenten wordt
daar een bedrag voor in rekening gebracht van € 11.000 voor
het afsluiten en € 11.000 voor het vernietigen van de data.
Tevens heeft PinkRoccade al rekeningen gestuurd naar
gemeenten waar er toch iemand per ongeluk heeft ingelogd.
Omdat deze rekeningen niet zijn betaald dreigt PinkRoccade met
een bodemprocedure. Door de advocaat van Tilburg ( AKD) is
inmiddels onderhandeld met PinkRoccade en is er een aanbod
gedaan van € 5000. Dit is geweigerd door PinkRoccade.
Voorgesteld wordt nu om een civielrechtelijke procedure te
starten waarvan geschat wordt dat de kosten bij verlies kunnen

Het college besluit,
Solidariteit uit te spreken ten aanzien van de juridische
stappen die gezet worden door de 8 Midden - Brabant
gemeenten versus Pink Roccade en mede garant te staan
ten aanzien van de kosten die dit met zich mee gaat
brengen.
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hoofdstembureau
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variëren tussen de € 10.000 en € 40.000. In het kader van de
solidariteit is in de Bestuurscommissie Jeugd overeengekomen
dat de kosten worden verrekend over alle deelnemende
gemeenten en dus ook de gemeente Waalwijk. Waalwijk heeft
echter geen conflict met PinkRoccade maar staat in 2019 wel
voor hetzelfde vraagstuk. Waalwijk betaald op basis van het
gehanteerde verdeelcriterium 10 % van de kosten. Hoeveel deze
kosten gaan bedragen is dus nog niet inzichtelijk en afhankelijk
van de procedure en de uitspraak. Zodra deze bekend zijn zal uw
college aanvullende worden geadviseerd.
Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor deze verkiezingen moet een hoofdstembureau worden
ingesteld bestaande uit 5 leden waaronder een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter (artikel E7 Kieswet). Voorzitter van
het hoofdstembureau is altijd de burgemeester (artikel E7 lid 2
Kieswet).
De benoeming van leden van het hoofdstembureau en van 3
vervangende leden moet gebeuren door het college. De
benoeming is steeds voor 4 kalenderjaren.
Wij adviseren u de volgende leden te benoemen:
1. Dhr G.H. Kocken, plaatsvervangend voorzitter
2. Mevrouw W. Vermeulen
3. Mevrouw N.A. Heijmens Visser
4. Mevrouw M. Kemps
Plaatsvervangende leden:
1. Mevrouw M. Hamoen
2. Mevrouw A. van Gorcom
3. Mevrouw S. Pruijn

Het college besluit,
De volgende personen te benoemen als lid van het
hoofdstembureau en plaatsvervangend lid
hoofdstembureau voor een periode van 4 kalenderjaren
ingaande 1 januari 2018
Leden:
1. Dhr G.H. Kocken
2. Mevrouw W. Vermeulen
3. Mevrouw N.A. Heijmens Visser
4. Mevrouw M. Kemps
Plaatsvervangende leden:
1. Mevrouw M. Hamoen
2. Mevrouw A. van Gorcom
3. Mevrouw S. Pruijn

