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gemeentefonds
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Dit is de derde gemeentefondscirculaire van 2017. De
decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres.
Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van
de laatste zaken van het uitkeringsjaar. Daarnaast wordt
informatie verschaft over integratie- en decentralisatie
uitkeringen. Daar waar een doorwerking plaatsvindt naar
uitkeringsjaar 2018 en verder is die uitkomst inzichtelijk
gemaakt, waarvoor wordt verwezen naar de bijlagen.

Besluit
a. Kennis te nemen van de mutaties die voor
Waalwijk voortvloeien uit de decembercirculaire 2017
van het gemeentefonds
b. De voor 2017 geldende mutaties te verwerken in
de jaarrekening
c. De voor 2018 en volgende jaren geldende mutaties
mee te nemen bij de verwerking van de aankomende
meicirculaire

Van belang zijn:
• De toegekende bedragen voor de periode september t/m
oktober voor de Decentralisatie-uitkering Verhoogde
Asielinstroom; voor Waalwijk éénmalig € 90.000 in 2017
• In het sociaal domein blijven de uitkeringen voor 2017
ongewijzigd t.o.v. de septembercirculaire 2017.
• Een viertal mutaties bij bestaande en nieuwe taakvelden
is zo bescheiden van omvang dat dit niet resulteert in
afwijkende budgetten voor de in aanmerking komende
disciplines.
• Waalwijk houdt na afwikkeling van de oormerkingen van
de hogere bruto uitkering van €157.000 een vrij
besteedbaar bedrag over van €67.000 in 2017.

B02.O

3e administratieve

Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de voor
Waalwijk van belang zijnde mutaties, de stijging van de
uitkering voor 2017 en die te verwerken in de jaarrekening
2017.
De voor 2018 en volgende jaren geldende mutaties mee te
nemen bij de verwerking van de aankomende
meicirculaire.
Gelet op de zeer beperkte nieuwswaarde van de circulaire
is het niet nodig de raad door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van
deze circulaire.
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de Vaststelling van de 3e administratieve
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begrotingswijziging begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, tref u
begrotingswijziging 2017.
2017
bijgaand de 3e administratieve begrotingswijziging 2017
aan.
De mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Besluit Jeugdhulp
OP 17 januari 2017 stelde u het Besluit Jeugdhulp
Het besluit Jeugdhulp Waalwijk 2018 vast te stellen.
2018
Waalwijk 2017 met de daarbij behorende pgb-tarieven
vast. Het vaststellen van de tarieven is een lokale
verantwoordelijkheid van elk college in regio Hart van
Brabant. De tarieven zijn gebaseerd op de regionale
tarieven voor zorg in natura. Daarom ligt nu aan u het
Besluit Jeugdhulp Waalwijk 2018 voor.
Hierbij dient wel een kanttekening te worden gemaakt
vanwege het nog lopende hoger beroep. De rechtbank
Zeeland - West-Brabant oordeelde op 13 november in een
kort geding dat de aanbesteding voor hoog specialistische
jeugdhulp (segment 3) voor 2018 opnieuw moet. In
afwachting van de start en afronding van de nieuwe
aanbesteding gaat de zorg voor kinderen en jeugdigen
gewoon door. Het streven in regio Hart van Brabant is de
nieuwe aanbesteding uiterlijk 1 januari 2018 afgerond te
hebben.

B04.O

Plan van aanpak
parkeerverbod
Bedrijventerrein
Haven 1-6

Vanwege deze nieuwe aanbesteding zullen de tarieven
waarschijnlijk begin 2018 nogmaals gewijzigd moeten
worden, waardoor er ook een gewijzigd Besluit Jeugdhulp
Waalwijk 2018 vastgesteld zal moeten worden.
In het college is meegedeeld dat in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders Parkmanagement is
toegezegd het parkeerverbod vrachtwagens in de
gemeente Waalwijk te gaan regelen. De directeur van
Parkmanagement geeft aan dat de problematiek zich richt
op twee groepen, te weten parkerend personeel op de
openbare weg en parkerende truckers in de avond/nacht.
Er wordt geparkeerd in de bermen van Bedrijventerreinen

Kennis te nemen van, en in te stemmen met, het
Plan van aanpak om te komen tot een besluit
strekkende tot het instellen van een parkeerverbod
op Bedrijventerrein Haven 1-6.
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Inzet subsidie
t.b.v. Project
Kloosterheulweg
1423
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Haven 1 t/m 6 met schade aan de bermen als gevolg. Op
11 september 2000 heeft uw college het parkeren van
grote voertuigen binnen de bebouwde kom van de
gemeente Waalwijk van maandag tot en met vrijdag van
18:00 tot 08:00 uur verboden, met uitzondering van onder
andere Haven Industrieterrein. Om de uitzondering op te
heffen is een besluit van uw college nodig om (delen van)
Industrieterrein Haven aan te wijzen. Dit besluit dient te
worden gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage te
worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit zienswijzen indienen.
Voor de komst van BOL.com op het industriegebied haven In te stemmen met bovenstaand voorstel als dekking
8 west was het noodzakelijk om de infrastructuur aan te
voor de genoemde kosten.
passen. De renovatie van Kloosterheulweg is hiervoor in
2017 gereed gekomen. Op 7 april 2016 heeft de raad
hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is
samengesteld uit diverse IUP kredieten en een bijdrage
vanuit het grondbedrijf.
Voor het project reconstructie Kloosterheulweg is een
provinciale subsidie verkregen van
€ 680.527,- voor de verbetering van de fietsvoorziening en
de verkeersveiligheid.
De BBV voorschriften zijn gewijzigd per 1 januari 2017
waardoor de bijdrage vanuit het grondbedrijf ad. €
491.000,- t.b.v. de kostendekking niet meer mogelijk is.
Voor nog een dekkingsbijdrage ad. € 310.000 uit het IUP
is destijds ingeschat dat deze over zouden blijven op het
project Tilburgseweg / ‘t Lint. Dit is onder invloed van een
aantal tegenvallers binnen dit project niet gelukt.
Zodoende is ook deze bijdrage komen te vervallen.
Voor de dekking van bovenstaande financiële verschil
stellen we voor om de verkregen provinciale subsidie in te
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zetten voor dit project. Het resterende tekort van €
71.845,- kan gedekt worden uit het restant IUP 20152016.
Als bijlage is het financiële overzicht toegevoegd van het
project Kloosterheulweg 1423.
Begin 2017 heeft Stichting Toon Hermans Huis te horen
gekregen dat het huurcontract van het pand waarin zij
zaten per 1 december 2017 niet zou worden verlengd.
Hierop is de Stichting op zoek gegaan naar een nieuw
onderkomen. Per september 2017 is de stichting eigenaar
van een toekomstbestendige woning. Heden is de stichting
bezig met het aanpassen en herinrichten van de nieuwe
woning om te voldoen aan alle wettelijke eisen.
Jaarlijks vinden er in het Toon Hermans Huis ruim 3000
gastencontacten plaats. Voor de herinrichting van de
huiskamer en activiteitenruimtes, waar deze contacten en
activiteiten met en voor mantelzorgers worden gehouden,
wordt een eenmalige waarderingssubsidie aangevraagd
van € 10.000. Door middel van deze subsidie kan de
stichting de gesprekken, lotgenoten contacten,
themabijeenkomsten en creatieve en ontspannen
activiteiten, ook bedoeld ter ondersteuning en waardering
van mantelzorgers/naasten, in de daarvoor geschikte
ruimten voortzetten. De subsidie komt hiermee ten goede
aan activiteiten en diensten die gericht zijn op het
stimuleren en faciliteren van ‘samen zorgen’ (Subsidie
Regeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Art. 11 Waalwijk
voor elkaar).
Geadviseerd wordt om Stichting Toon Hermans Huis een
eenmalig waarderingssubsidie toe te kennen voor de
herinrichting van de nieuwe woning van € 10.000 en het
budget beschikbaar te stellen uit de in de begroting

- Stichting Toon Hermans Huis een eenmalige
waarderingssubsidie te verstrekken van € 10.000,
- Het gevraagde budget beschikbaar te stellen uit de
in de begroting opgenomen post Wmo/overige
zorgkosten voor ondersteuning en waardering,
- Stichting Toon Hermans Huis middels bijgevoegde
brief op de hoogte te stellen van uw besluit.
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opgenomen post voor Wmo/overige zorgtaken voor
ondersteuning en waardering van mantelzorg.
B07.OOT
Aanwijzingsbesluit De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2017 de
en en beleidsregels Afvalstoffenverordening Waalwijk 2017 vastgesteld. In
op basis van
deze verordening zijn gemeentelijke voorschriften
Afvalstoffenverorde opgenomen voor het zich ontdoen van huishoudelijke en
ning Waalwijk
andere categorieën afvalstoffen.
2017
In een aantal artikelen is aan het college bevoegdheden
toegekend om aanwijzingsbesluiten vast te stellen en om
nadere (beleids)regels te stellen rondom de inzameling
van afvalstoffen. Op basis van de Afvalstoffenverordening
Waalwijk 2017 zijn voor onderstaande artikelen, zie
paragraaf toelichting, nadere regels geformuleerd. De
uitwerkingen hiervan zijn als bijlage bij dit advies
opgenomen.
De bekendmaking van de besluiten dient pas plaats te
vinden na goedkeuring van de juristen bij THRM. Vandaar
dat er is gekozen voor openbaar op termijn.
B08.OOT
Beantwoording
De heer Volger heeft op 16 oktober vragen gesteld over de
vragen huisvesting huisvesting van arbeidsmigranten. In zijn brief reageert hij
arbeidsmigranten
tevens op de beantwoording van eerdere vragen die hij
over dit onderwerp gesteld heeft
B09.OOT Huisvesting
De Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzalen
peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking.
vanaf 1 januari
De Wet regelt o.a. dat peuterspeelzaalwerk onder de
2018
definitie van kinderopvang wordt gebracht. Gemeenten
dienen hun huidige subsidierelaties met het
peuterspeelzaalwerk te beëindigen. Een en ander heeft
ook consequenties voor de huisvestingskosten van het
peuterspeelzaalwerk. Voor wat betreft de huisvesting van
de peuterspeelzalen kan onderscheid worden gemaakt in
de huisvesting in schoolgebouwen én de huisvesting in
andere, niet schoolgebouwen. In overleg met betrokkenen
dienen voor de huisvesting van het peuterspeelzaalwerk in
deze gebouwen nieuwe afspraken te worden gemaakt;
Nr.

Onderwerp

Besluit

1) Het Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening
2017 vast te stellen.
2) De Beleidsregels inzameling textiel Waalwijk 2017
vast te stellen.
3) De Beleidsregel inzameling papier en karton
Waalwijk 2017 vast te stellen.
4) Het Acceptatie- en verwerkingsbeleid milieustraten
gemeente Waalwijk 2017 vast te stellen.
5) Het acceptatie- en verwerkingsbeleid brengdepots
Waalwijk 2010 in te trekken.
6) Inzameldagen per individueel perceel vast te
stellen.

In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde
conceptbrief.
A. 1. Voor wat betreft de huisvesting van
peuterspeelzalen in de nieuwbouwscholen:
1. A. In te stemmen met een wijziging van de met
Stichting Willem van Oranje gesloten
vaststellingsovereenkomst voor de verhuur van
ruimten in de Juliana van Stolbergschool, waarin
wordt geregeld dat voor de 92 m2
peuterspeelzaalfunctie vanaf 1 januari 2018 een
huurvergoeding/stichtingskostencomponent van €
87,23 per m2 in rekening wordt gebracht;
2. B. In te stemmen met een wijziging van de met
Stichting Bravoo gesloten vaststellingsovereenkomst
voor de verhuur van ruimten in Villa Vlinderhof,

Nr.
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afspraken die voldoen aan de uitgangspunten van de Wet waarin wordt geregeld dat voor de 105 m2
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
peuterspeelzaalfunctie 1 januari 2018 een
huurvergoeding/stichtingskostencomponent van €
87,23 per m2 in rekening wordt gebracht;
3. C. In te stemmen met een wijziging van de met
Stichting Leerrijk! gesloten
vaststellingsovereenkomsten voor de verhuur van
ruimten in de Teresiaschool, KC Bloemenoord en KC
Besoyen , waarin wordt geregeld dat voor de 54 m2,
84,37 m2 en 99 m2 peuterspeelzaal vanaf 1 januari
2018 een huurvergoeding/stichtingskostencomponent
van € 87,23 per m2 in rekening wordt gebracht;
4. D. In te stemmen met een met MIKZ te sluiten
huurovereenkomst voor de(onder) huur van 300 m2
in BaLaDe;
B. 2. Voor wat betreft de huisvesting van
peuterspeelzalen in de oudbouwscholen, in
afwachting van het in overleg met betrokkenen op te
stellen nader voorstel op dit moment vooralsnog
geen wijzigingen aan te brengen.
C. 3. Voor wat betreft de huisvesting van
peuterspeelzalen in andere (géén) schoolgebouwen:
1. A. In te stemmen met het sluiten van een
huurovereenkomst met MIKZ voor ruimte in
Buurthuis Vrijhoeve voor een huurprijs van € 60,00
per m2;
2. B. Over te gaan tot aanpassing van de afspraken
met Den Bolder over de aan de gemeente af te
dragen huurinkomsten voor de door MIKZ gehuurde
peuterspeelzaalruimte. In verband hiermee de
subsidiebeschikking 2018 van Den Bolder (d.d. 8
december 2016) te herzien. Den Bolder voor 2018
een subsidie te verlenen van € 246.975,00 (€
257.858,00 - € 10.883 [minder huur MIKZ 2018]).
De met Den Bolder gesloten huurovereenkomst aan
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Subsidie
Peuteropvang en
Voor- en
Vroegschoolse
Educatie 2018

B11.OOT

Subsidieaanvraag
Stichting Chris en
Voorkom
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te passen.
Mikz heeft in mei 2017 een budgetsubsidie van €
akkoord te gaan met de verlening exploitatiesubsidie
980.240,00 aangevraagd gebaseerd op het toen geldende 2018 aan Mikz van € 766.392,00.
beleid peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse
Het bedrag van € 380.000,00 ten laste te brengen
Educatie. In juni 2017 is bekend geworden dat de wet
van het Onderwijsachterstandenbeleid (6411010) en
Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
het bedrag van € 386.392,00 ten laste te brengen
definitief op 1-1-2018 in werking treedt. Het subsidiebeleid van het budget Peuterspeelzalen (6610010).
is daarom in samenspraak met Mikz herzien en heeft
geresulteerd in het rapport ‘Toekomst peuteropvang in
Waalwijk’ en de nieuwe regeling Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk (collegebesluit
29-8-2017 en raadsbesluit 5-10-2017). Hier is een
subsidiebedrag voor Mikz opgenomen van € 766.392,00
voor de kindplaatsen peuteropvang en VVE.
Voorgesteld wordt om Mikz voor 2018 € 766.392 subsidie
te verlenen (conform programmabegroting 2018) en het
verschil van € 213.848,00 tussen het door hen
aangevraagde bedrag en het door ons toegekende bedrag
af te wijzen op basis van artikel 14, lid d, van de
Algemene Subsidieverordening Waalwijk. Hierin staat
bepaald dat een subsidieverzoek (gedeeltelijk) wordt
geweigerd indien het niet past binnen het beleid van de
gemeente. Vanaf 1-1-2018 geldt de nieuwe regeling
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente
Waalwijk zoals opgenomen is onder artikel 3
Onderwijsbeleid en 16 Peuteropvang van Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2018.
Stichting Chris en Voorkom! heeft een subsidieaanvraag
ingediend voor 2018 om preventieprogramma’s gericht op
jongeren en hun ouders op lichamelijk, psychisch sociaal
en geestelijk gebied uit te voeren op scholen in gemeente
Waalwijk. Deze programma’s kunnen gekarakteriseerd
worden als collectieve preventieve activiteiten rondom

- Het subsidieverzoek van Stichting Chris en
Voorkom! af te wijzen;
- De Stichting daarover te informeren middels
bijgevoegde brief.
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Subsidieverlening
en vaststelling
subsidies
Buurtbusverenigingen

B13.OOT

Subsidieverlening
Slachtofferhulp
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geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Gemeente
Waalwijk werkt al sinds een aantal jaren met een regionaal
afgestemd aanbod van dit type activiteiten, zoals ook al
vermeld in het collegebesluit over subsidieverlening aan
Indigo en Novadic Kentron d.d. 5 september 2017.
Het aanbod van Stichting Chris en Voorkom! wijkt niet op
zodanig wijze af van het al bestaande aanbod, dat
subsidieverlening aan de Stichting zou rechtvaardigen. Het
advies is dan ook de aanvraag af te wijzen onder
verwijzing naar artikel 14, lid 1, sub d, omdat de aanvraag
niet in overeenstemming is met het beleid van de
gemeente.
De buurtbusverenigingen Waalwijk-Oosterhout, Land van
Heusden & Altena, Sprang, ’s Gravenmoer en Dongemond
hebben gezamenlijk € 9.500 subsidie aangevraagd voor
2018.
Voorgesteld wordt om de verenigingen WaalwijkOosterhout (€ 2.000), Land van Heusden & Altena (€
2.700), Sprang (€ 600), ’s Gravenmoer (€ 1.000) hun
aangevraagde subsidie toe te kennen, zoals deze ook
bekend zijn in de begroting conform artikel 21 van
subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2018.
Voorgesteld wordt om voor buurtbusvereniging
Dongemond* een bedrag van € 750 te beschikken en een
bedrag van € 2.450 af te wijzen op grond van artikel 14,
lid 1, sub d van de Algemene subsidieverordening 2015.
Hierin staat bepaald dat een subsidieverzoek (gedeeltelijk)
wordt geweigerd indien het niet past binnen het beleid van
de Gemeente (Buurtbusvereniging Dongemond is
momenteel niet opgenomen binnen de subsidieregeling
2018 maar zal, wegens de belangen van een goede
dienstverlening binnen het openbaar vervoer, toch deels
beschikt worden.
Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft op 28 september
2017 een subsidie aangevraagd voor 2018 ten behoeve

Besluit

• Akkoord te gaan met de subsidieverlening voor de
buurtbusverenigingen voor 2018:
- Waalwijk-Oosterhout: € 2.000
- Land van Heusden en Altena: € 2.700
- Sprang: € 600
- ’s Gravenmoer: € 1.000
- Dongemond: € 750 en een bedrag van € 2.450 af
te wijzen
• Akkoord te gaan met de subsidieverlening voor de
buurtbusverenigingen voor 2019:
- Waalwijk-Oosterhout: € 2.000
- Land van Heusden en Altena: € 2.700
- Sprang: € 600

- Stichting Slachtofferhulp voor 2018 € 9.221,subsidie te verlenen en om € 3.094,- af te wijzen;
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Verkoop perceel
CPL02 E 2166

B15.OOT

Wijziging
mandaatregister
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van hulpverlening aan slachtoffers. Slachtofferhulp biedt
ondersteuning en advies aan slachtoffers, nabestaanden
en getuigen van misdrijven, verkeersongelukken en
calamiteiten. Om deze activiteiten uit te voeren wordt de
Stichting gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid
en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. Daarnaast vraagt
Stichting Slachtofferhulp een bijdrage van alle Nederlandse
gemeenten.
Zij vragen de gemeente Waalwijk om een bedrag van
€12.315,- en baseren dit bedrag op een bijdrage van
€0,26 per inwoner. Voorgesteld wordt om dit gevraagde
bedrag gedeeltelijk te honoreren, namelijk voor €9.221,-,
en een bedrag van €3.094,- af te wijzen.
Het perceel kadastraal bekend als CPL02 E 2166 wordt
sinds 2002 verhuurd aan de bewoners van
Zuidhollandsedijk 72, Sprang-Capelle. Deze bewoners
hebben samen met hun buren, de bewoners van
Zuidhollandsedijk 70, een verzoek ingediend om het
perceel te kopen. Het perceel heeft een grootte van 1.130
m². Hiervan zal 555 m² worden aangekocht door de
bewoners van Zuidhollandsedijk 70 en 575 m² door de
bewoners van Zuidhollandsedijk 72. Het perceel heeft een
agrarische bestemming. Naar verwachting zal deze
bestemming in de toekomst niet wijzigen.
Omdat de aan te kopen percelen direct grenzen aan de
achtertuinen van de woningen, zal de toevoeging van de
percelen, ondanks de agrarische bestemming, een
meerwaarde opleveren voor de woning. Derhalve wordt
voorgesteld om een verkoopprijs te hanteren die hoger is
dan de agrarische waarde, namelijk €10,-/m². Deze m²prijs leidt tot een totale verkoopprijs van €11.300
(€5.550,- k.k. en €5.750,- k.k.).
Aan het einde van elk jaar wordt het mandaatregister
geactualiseerd. Namens de teammanagers
is hiervoor input aangeleverd.

Besluit
- De Stichting hiervan op de hoogte te stellen
middels bijgevoegde brief.

In te stemmen met de voorgenomen verkoop van het
perceel CPL02 E 2166 voor een bedrag van totaal
€11.300 (€5.550,- k.k. en €5.750,- k.k.).

Het college, de burgemeester en de
heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun
bevoegdheden betreft, besluiten:
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- het mandaatregister 2018 vast te stellen en per 1
Als bijlagen bij dit advies worden twee versies van het
januari 2018 in werking te laten treden;
mandaatregister gevoegd: één versie waarop de
- het mandaatregister 2017 per 1 januari 2018 in te
wijzigingen bijgehouden zijn en één versie zoals het
trekken.
nieuwe register er uit komt te zien.
Subsidieverlening
De ouderenorganisaties in gemeente Waalwijk kunnen
- KBO Waalwijk een subsidie van €8.138 voor 2018
ouderenorganisatie eens per twee jaar waarderingssubsidies aanvragen. KBO
en van te verlenen en een bedrag van €682 af te
s 2018 en 2019
Waalwijk, KBO Waspik, PCOB Waalwijk en PCOB Sprangwijzen;
Capelle hebben dit jaar subsidieaanvragen ingediend voor - PCOB Waalwijk een subsidie van €2.004 te verlenen
de jaren 2018 en 2019. Uit artikel 13 van de
en een bedrag van €7.996 af te wijzen;
Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling Waalwijk
- KBO Waspik een subsidie van €3.040 te verlenen
2018 blijkt dat de activiteiten waar ze subsidie voor
voor 2018 en een bedrag van €460 af te wijzen;
aanvragen subsidiabel zijn. In artikel 13.3 is vastgelegd
- PCOB Sprang-Capelle een subsidie van €2.500 te
dat er een maximaal aan te vragen bedrag per organisatie verlenen voor 2018;
is (basisbedrag van €780 en €5 per lid) en dat indien het
- Deze subsidiebedragen voor 2019 te indexeren met
bedrag van de aanvragen van de ouderenorganisaties het een percentage van 1,6%;
beschikbare budget (€16.370) overstijgt, alle
- De vier organisaties hierover te informeren middels
subsidiebedragen worden verminderd met het percentage bijgevoegde brieven.
van de totale overschrijding (in dit geval 7,9%). Op basis
van die grondslag wordt u geadviseerd de
subsidieaanvragen voor onderstaande organisaties
gedeeltelijk toe te kennen en gedeeltelijk af te wijzen:
- KBO Waalwijk vroeg een bedrag aan van €8.820,0 per
jaar. Voorgesteld wordt om een subsidie van €8.138 te
verlenen en vast te stellen en een bedrag van €682 af te
wijzen.
- PCOB Waalwijk vroeg een bedrag aan van €10.000 per
jaar. Voorgesteld wordt om een subsidie van €2.004 te
verlenen en vast te stellen en een bedrag van €7.996 af te
wijzen.
- KBO Waspik vroeg een bedrag aan van €3.500 per jaar.
Voorgesteld wordt om een subsidie van €3.040 te verlenen
en vast te stellen en een bedrag van €460 af te wijzen.
PCOB Sprang-Capelle heeft een lager bedrag aangevraagd
(€2.500) dan in principe voor ze beschikbaar zou zijn
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(€3.360). Daarom wordt niet voorgesteld hen een lagere
subsidie toe te kennen. Voor 2019 worden dezelfde
subsidiebedragen toegekend met een indexering van
1,6%. Dit percentage heeft u op 10 oktober 2017
vastgesteld.

