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In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Haven 8 is
op een gedeelte van het toekomstige bedrijfsterrein Haven 8
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tevens valt een deel van dit
plangebied binnen de projectcontour van het project GOL. De
resultaten van dit onderzoek zijn daardoor relevant voor beide
projecten. Het onderzochte gebied heeft een middel hoge
archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat er een
aanzienlijke kans is op het aantreffen van archeologische resten.
Het onderzoek had als doel te bepalen of er archeologische
bewoningssporen in de bodem zitten en wat de aard en waarde
van deze sporen is. Uit het onderzoek blijkt dat er geen
behoudenswaardige archeologische sporen zijn aangetroffen.
Derhalve wordt geadviseerd dit terrein vrij te geven van
archeologische waarden.
Vanwege de verhoogde asielinstroom ontvangen gemeenten in
2016 en 2017 tijdelijk extra middelen om de integratie van de
statushouders te bekostigen. De toekenning van de middelen
geschiedt op basis van geld volgt gehuisveste statushouder. Om
deze reden worden de middelen achteraf, op basis van de
gerealiseerde huisvesting, beschikbaar gesteld. Voor de
gemeente Waalwijk gaat in 2017 om een bedrag van € 480.000.
Voorgesteld wordt om de middelen van 2017 over te hevelen
naar 2018 en dit te verwerken in de jaarrekening 2017.
Vorige week kwam in het landelijke nieuws dat er zich nog geen
gemeente had gemeld voor de landelijke intocht van Sinterklaas.
Het college heeft uitgesproken positief te reageren op een
eventueel verzoek om de landelijke intocht in Waalwijk te
verzorgen.

Besluit
Het terrein vrij te geven van archeologie waardoor bij de
toekomstige planontwikkelingen kan worden afgezien van
verder archeologisch onderzoek.

de middelen uit de mei- september en december circulaires
2017 voor de verhoogde asielinstroom, zijnde een totaal
bedrag van € 480.000 over te hevelen naar 2018 en dit te
verwerken in de jaarrekening 2017 en beschikbaar te
houden voor de integratie van de statushouders.

Voorgesteld wordt te besluiten om, de landelijke intocht
van Sinterklaas te verzorgen in Waalwijk, mocht die vraag
aan ons gesteld worden, met dien verstande dat een en
ander dient plaats te vinden binnen de financiële kaders
van de gemeente Waalwijk. Daarnaast moet een en ander
dan nadrukkelijk gekoppeld worden aan het thema
schoenen en leer.
De gemeenteraad d.m.v. bestuurdersbrief informeren.
Per 1 mei 2018 vervalt de compensatieregeling van de Algemene gebruik te maken van het onderhandelingsresultaat van de
nabestaandenwet die uitgevoerd wordt door het ABP. Om dit
VNG en een overeenkomst aan te gaan met ElipsLife, zodat
verlies aan inkomsten voor de nabestaanden te compenseren
medewerkers zich eenvoudig en voordelig kunnen
heeft de VNG onderhandeld over een collectieve verzekering die
verzekeren vanwege het wegvallen van de
gemeenten vervolgens aan hun medewerkers kunnen aanbieden. compensatieregeling Algemene nabestaandenwet. De
Medewerkers betalen de facultatieve verzekering zelf. Voordeel is kosten van de verzekering zijn voor de medewerkers.
dat zij blind geaccepteerd worden en dat zij collectiviteitskorting
krijgen. Of een verzekering zinvol is hangt af van de persoonlijke
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situatie van de medewerker. Informatie daarover kunnen zij bij
ABP en de verzekeraar opvragen. Als Waalwijk kiest voor het
aanbieden van de verzekering verplicht Waalwijk zich tot actief
informeren van (nieuwe) medewerkers over het bestaan van de
verzekering.
Herbenoemen leden
In onze regeling bezwarenadviescommissie personele- en
bezwarencommissie
functiewaarderings-aangelegenheden staat dat de voorzitter, de
personele en
plaatsvervangende voorzitter en de leden van de
functiewaarderingsaa bezwarencommissie aftreden op de dag dat de landelijke
ngelegenheden
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De voorzitter,
plaatsvervangende voorzitter en de leden kunnen volgens de
regeling worden herbenoemd. In verband met de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, moeten de
bezwarencommissieleden herbenoemd worden of moeten er
nieuwe leden benoemd worden. Zowel de voorzitter als de leden
van de commissie willen graag voor herbenoeming in aanmerking
komen.
Reactie brief
Een werkneemster van Baanbrekers die in Waalwijk woont, heeft
werkneemster
het college een brief gestuurd. Ze spreekt hierin haar zorgen uit
Baanbrekers
over de nieuwe instroom bij Baanbrekers. Deze brief heeft ze ook
aan de directie van Baanbrekers gestuurd. Daarop heeft ze een
gesprek gehad met de directeur. Haar vragen zijn beantwoord en
haar zorgen zijn weggenomen. Het college hoeft geen verdere
actie te ondernemen.
Onderwerp

Besluit

met ingang van 27 maart 2018, de volgende personen voor
een nieuwe zittingsperiode te herbenoemen tot lid van de
bezwarenadviescommissie personele- en
functiewaarderingsaangelegenheden:
•
•
•
•
•

de heer H.L.A. Meeuwesen, voorzitter
mevrouw B.S. Tibben, lid en plaatsvervangend voorzitter
mevrouw Y. Wehrmeijer, lid
de heer L. van Halm, lid op voordracht van de vakbonden
de heer C. Wirken, lid op voordracht van de vakbonden.

In te stemmen met de concept-brief aan de werkneemster
van Baanbrekers.

