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Woningcorporatie Thuisvester is voornemens om te fuseren met
de Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO).
Thuisvester vraagt aan alle gemeenten waar zij bezit hebben om
een zienswijze hierover kenbaar te maken. Thuisvester heeft
slechts heel beperkt woningbezit in de gemeente Waalwijk. Voor
de gemeente Waalwijk zijn er geen gevolgen van de fusie en
daarom staat de gemeente positief tegenover de fusie
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart
voor Brabant (HvB) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur
(AB). Het AB wordt gevormd door één collegelid van de
deelnemende gemeenten (art. 5 GR GGD HvB). In de regel is dat
de portefeuillehouder volksgezondheid.
Vervolgens dient het college de voorzitter van het AB bij brief te
informeren.
Als gevolg van het faillissement van Stichting Slem Waalwijk
Totaal en Stichting SLEM Educatie is de boedel (de zogeheten
activa) in de panden blijven staan waarvoor SLEM huur- en
gebruiksovereenkomsten had. In het bijzonder op de locatie
Raadhuisplein1/2 staat veel boedel met verschillende
gebruikswaarden o.a. ook voor het toekomstige museum. In
opdracht van de curator heeft een boedeltaxateur de waarde
getaxeerd op € 29.000,- In overleg met de voormalige
wethouder en de curator is de laatste akkoord gegaan met een
bieding van € 15.000,- (excl. BTW). Een deel van de boedel dient
teruggegeven te worden aan de bruikleengever. Zoals te doen
gebruikelijk bij boedelovername regelt de koper de teruggaaf aan
de eigenaar. Nadat wij onderzoek daartoe hebben gedaan, zijn
geen andere bruikleengevers bekend.
Op 6 februari jl. heeft de raad besloten tot doorontwikkeling van
het concept Museum-Plus. De doorontwikkeling doen wij in
samenwerking met het bestuur van het museum. Als gevolg van
de aanstelling van het nieuwe bestuur door de rechtercommissaris van de rechtbank West Brabant/Zeeland kon de
doorontwikkeling niet meteen plaatsvinden. Op 29 mei jl. heeft
de Stuurgroep overeenstemming bereikt met het nieuwe bestuur
over de organisatie, planning en werkwijze van doorontwikkeling.
Dit heeft geleid tot het voorstel voor een tweede opdracht aan
het advies- en ontwerpbureau Tinker. Met deze tweede opdracht
(€ 68.000,- excl. BTW) binnen het project Museum-Plus bedraagt

Besluit
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
voorgenomen fusie van woningcorporatie Thuisvester en de
Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout.

Mevrouw Dilek Odabasi-Seker, portefeuillehouder
Volksgezondheid, aan te wijzen als lid van het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hart voor
Brabant en de voorzitter van het AB middels bijgevoegde
brief te informeren.
De overeenkomst met de curator te ondertekenen.

• De tweede opdracht aan Tinker voor doorontwikkeling en
communicatie te verstrekken tot en met de fase van
Programma van Eisen.
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de totale opdrachtsom aan Tinker € 108.000,- (excl. BTW).
Waarschijnlijk zal de totale advies- en ontwerpopdracht - tot en
met de oplevering eerste kwartaal 2021 - de grens van
meervoudig onderhandse aanbesteding overschrijden. Omwille
van de projectvoortgang en in afstemming met de afdeling
Inkoop stellen wij voor om Tinker deze tweede opdracht te
verstrekken met de toezegging dat wij na deze fase van
Programma van Eisen de hierna volgende ontwerpfase – vanaf
september a.s. - Europees zullen aanbesteden.

