Nr.
B01.O

Onderwerp
Stemming BIZ
Waalwijk centrum

COLLEGEBESLUITEN D.D. 30-10-2018
Samenvatting / toelichting
Op 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de
oprichting van de BIZ Waalwijk Centrum. Na instemming van de
gemeenteraad volgt een stemming onder eigenaren en
gebruikers van commercieel vastgoed in het BIZ-gebied.
De gemeente Waalwijk is vastgoedeigenaar in het centrum. Twee
gemeentelijke panden worden op dit moment commercieel
gebruikt, namelijk Raadhuisplein 2a (Nubikk) en Raadhuisplein 8
(’t Slot). Hierdoor heeft de gemeente Waalwijk ook stemrecht
voor de invoering van de BIZ Waalwijk Centrum. Over de vraag
of het college van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet een
besluit genomen worden.

Besluit
1. In te stemmen met het gebruik maken van het
stemrecht inzake de invoering van de BIZ Waalwijk
Centrum;
2. Namens de gemeente voor invoering van de BIZ
Waalwijk Centrum te stemmen.
De burgemeester wordt voorgesteld te besluiten om,
1. Wethouder M.J.C. van den Hoven volmacht te geven
namens de gemeente te stemmen voor de invoering van
BIZ Waalwijk Centrum.

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het stemrecht van
de gemeente en voor invoering van de BIZ te stemmen. De BIZ
wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Daarna moet
opnieuw worden gestemd door gebruikers en eigenaren. De
jaarlijkse BIZ-bijdrage bedraagt na het raadsbesluit € 1700,- per
jaar. In de beantwoording van de raadsvragen zijn de financiële
consequenties en de voorgestelde dekking gedeeld met de
gemeenteraad.

B02.O

Subsidieregels
maatschappelijke
ontwikkeling 2019

De burgemeester is bevoegd gezag om namens de gemeente
privaatrechtelijke overeenkomsten te ondertekenen
(vertegenwoordiging in en buiten rechte). Hij is dus formeel ook
bevoegd namens de gemeente te stemmen. Voorgesteld wordt
om de portefeuillehouder Binnenstad, wethouder Van den Hoven,
volmacht te geven namens de gemeente voor invoering van de
BIZ te stemmen.
Inleiding
Elk jaar wordt voor grote en kleinere bedragen subsidie verstrekt
aan verschillende organisaties in Waalwijk. Met deze subsidies
wordt van alles financieel (mede) mogelijk gemaakt: van de
Wollukse Kwis, tot het Parkfestijn, tot HC Waalwijk, tot
voorstellingen in De Leest, tot Vroeg- en Voorschoolse Educatie,
tot laagdrempelige activiteiten in de wijk. In totaal is/ wordt er in
2018 ongeveer € 8,5 miljoen aan subsidie verstrekt.
In 2014 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening
gemeente Waalwijk 2015 vastgesteld. Deze verordening wordt

• Akkoord te gaan met bovenstaande wijzigingen ten
aanzien van artikel 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 20 en 21.
• Akkoord te gaan met de nieuwe subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling 2019 en deze vast te
stellen.
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verbijzonderd en gedetailleerd in nadere subsidieregels die
jaarlijks door uw college vastgesteld worden (ASV art. 1, lid 2).
In de bijlage is de subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2019 opgenomen. De subsidieregeling is qua opzet
vergelijkbaar met de subsidieregeling van 2018. Om de
afhandeling zo eenvoudig mogelijk te maken zijn de
subsidieregeling, subsidieplafonds en wijze van verdeling
wederom in één document samengevoegd. Per artikel wordt het
subsidieplafond en de wijze van verdeling vermeld. Hierdoor is
direct duidelijk uit welke begrotingsposten de regeling wordt
gedekt, welke budgeten er al zijn bestemd en welke financiële
ruimte er is voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Al eerder
is vastgelegd dat het indexeringspercentage voor
budgetsubsidies 1,85% is; voor alle andere subsidies is dat
1,6%.
Juridische toets
Dit jaar zijn deze nadere regels aan een juridische toets
onderworpen. Daarom kent de opbouw van deze regels een iets
andere opbouw. In vorige jaren was bij het merendeel van de
artikelen een lid “Doelgroep” opgenomen. De inhoud van dit lid:
‘voor wie is de subsidie uiteindelijk bedoeld?’ is toegevoegd aan
het lid “Doelstelling”. De doelgroep is nu (wel juridisch juist)
geïnterpreteerd als de organisatie die de subsidie beoogd te
ontvangen. Daarnaast zijn er wat kleinere juridische
onvolkomenheden uit de regels gehaald.
Wijzigingen per lid
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Artikel 3 Onderwijsbeleid en artikel 16 Peuterspeelzaalwerk zijn
aangepast op de nieuwe regeling Peuteropvang en Voorschoolse
Educatie gemeente Waalwijk welke op dit moment wordt
voorbereid. In deze regeling zijn ook de nieuwe voorwaarden
voor subsidiëring Voorschoolse Educatie en Peuteropvang
opgenomen. Voor 2019 en verder worden deze
subsidievoorwaarden in deze subsidieregeling opgenomen. Ook is
in dit artikel de subsidiering van het Taalhuis conform het besluit
inzake kadernota 2018 meegenomen in het overzicht.
Bij Artikel 5 Bibliotheekbeleid is het subsidiebedrag opgehoogd

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 30-10-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
met € 20.000,-. Dit is een structurele ophoging van de subsidie
omdat we nu de indexering baseren op de indexering zoals die in
het convenant ‘Optimale samenwerking in de regio’ is
vastgelegd. Dit convenant is ondertekend door 6 gemeenten
(Waalwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Tilburg, Oisterwijk en Loon op
Zand) en de Bibliotheek Midden-Brabant.
Artikel 6 Toerisme en Recreatie: Vanaf 2019 houdt het UITpunt
op te bestaan, de taken worden in een andere vorm,
samenwerking en context in de loop van 2019 overgenomen door
het Regionaal Bureau Toerisme voor De Langstraat. De taken van
het UITpunt worden in de overbruggingsperiode overgenomen
door de bibliotheek. Het subsidiebedrag is opgehoogd van
€72.000 naar € 108.000,-.
In Artikel 7 Mediabeleid is de tekst aangepast op het verstrekken
van de nieuwe zendmachtiging in februari 2018 door het
Commissariaat van de Media. Vermeld wordt nu dat het
subsidiebedrag uitsluitend ter beschikking staat voor subsidie aan
de streekomroep die de zendmachtiging heeft en krijgt met
ingang van 11 februari 2018. Voorheen werd hier specifiek de
streekomroep Langstraat Media vermeld.
Artikel 8 Kunst en Cultuur: de hier opgenomen
subsidieplafondsbedragen zijn niet geïndexeerd in verband met
structurele onderbenutting van het budget. In hetzelfde artikel
(8.3.2.1 Specifieke voorwaarden in het kader van ondersteunen
van gezelschappen) wordt gemeld dat er afgeweken wordt van
de Algemene Subsidieverordening (art.12 en17): “voor de
subsidiering van amateurfaciliteiten wordt een andere aanvraagen vaststellingsprocedure gehanteerd”. Deze afwijking wordt al
jaren toegepast. Een dergelijke afwijking van de ASV is niet
wenselijk, niet praktisch en juridisch niet deugdelijk. Dit moet
dus aangepast worden, maar dat kan niet plotsklaps. Alle
betrokken organisaties zullen hierover geïnformeerd worden
waarna de uitzondering verdwijnt in de toekomstige nadere
regels. De raad wordt geïnformeerd over het feit dat er i.c. (al
jaren) door het college afgeweken wordt van de ASV, middels het
najaarsbericht. De eveneens bij dit deelartikel opgenomen
categorisering blijkt in de praktijk volstrekt onwerkbaar te zijn.
Na overleg met de betrokken partijen zal hiervoor een werkbare
verdeelsleutel geformuleerd worden. Deze nieuwe verdeelsleutel

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 30-10-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
wordt opgenomen in de toekomstige nadere regels. Het streven
is deze wijzigingen te verwerken in de nadere regels voor 2020
e.v.
Bij dit artikel is ook opgenomen wanneer organisaties gebruik
dienen te maken van de faciliteiten van GOwaalwijk.
Artikel 9 (Culturele) Evenementen kent een ophoging van het
budget van €35.000 naar €100.000. In het coalitieprogramma is
dit budget opgehoogd om meer kwalitatief goede evenementen
te realiseren. Aan dit artikel is een nieuwe voorwaarde
toegevoegd dat aanvragen voor evenementen die in de tweede
helft van 2019 plaatsvinden, dienen ingediend te worden voor 1
mei 2019. Deze nieuwe voorwaarde is toegevoegd om de
verwerking van de aanvragen doenlijk te houden, daarbij is
rekening gehouden met een overgangsperiode van een half jaar.
Ook bij dit artikel is ook opgenomen wanneer organisaties
gebruik dienen te maken van de faciliteiten van GOwaalwijk.
Het budget bij artikel 11 Leder- en Schoenenmuseum is verlaagd
met €100.000. Dit bedrag is toegevoegd aan een voor het
museum geoormerkte reserve in de gemeentelijke begroting.
Bij artikel 14 Kwetsbare groepen is het budget verlaagd van
€145.956 naar €99.244 vanwege het niet langer verstrekken van
subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en aan De Wever.
SWO is opgehouden te bestaan per 30 juni 2018, en de
activiteiten van De Wever worden nu aanbesteed. In dit zelfde
artikel wordt ook aangegeven dat er subsidie verstrekt kan
worden aan ouderenorganisaties . Na de opheffing van ANBO De
Langstraat worden de resterende beschikbare middelen verdeeld
over de vier resterende ouderenorganisaties. Daarnaast is hier
ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven tot een (totaal) bedrag
van €40.000
Nieuw in de nadere regels is Onafhankelijke cliëntondersteuning
(OCO), artikel 18. Met dit nieuwe separate artikel wordt extra
nadruk gelegd op de wettelijke taak voortkomend uit de WMO.
De subsidie zal besteed worden aan het opleiden en
ondersteunen van een pool van vrijwilligers die inwoners helpen
bij het voeren van keukentafelgesprekken met de professionals
van het team WijZ.
Bij Artikel 20. Sportbeleid is een vierde activiteit toegevoegd
:sporttalentherkenning en talentontwikkeling van excellente
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sportamateurs. Uw college heeft in september jl. daartoe een
separaat besluit genomen. Bij dit artikel is ook opgenomen
wanneer organisaties gebruik dienen te maken van de
faciliteiten van GOwaalwijk.
Tot slot is het bedrag voor Verkeer en vervoer (artikel 21,
buurtbussen) niet geïndexeerd omdat er een meerjarige afspraak
is voor eenzelfde bedrag.
Voornemens voor 2020 e.v.
Voor het jaar 2020 is het voornemen van de ASV te actualiseren
en de Nadere Regels voor 2020 eens extra tegen het licht te
houden en te moderniseren. Het nu in Waalwijk gehanteerde
gebruik om al in de Nadere Regels de begunstigde organisatie te
benoemen behoeft herbezinning. Het veroorzaakt wellicht een
onbedoelde vanzelfsprekendheid en rigiditeit van subsidies
verstrekken en ontvangen. Een ander voorbeeld waarbij wellicht
modernisering gewenst is, is het verstrekken van subsidies aan
organisaties op het gebied van amateur kunstbeoefening op basis
van het aantal leden en niet op basis van activiteiten,
programmering, begroting e.d.
AVG
In de vaststelling van de subsidies 2018 e.v. zal strak volgens de
AVG gewerkt worden. Dat betekent dat er niet aan organisaties
gevraagd kan worden om ledenlijsten te verstrekken ter controle
van verstrekte subsidies. Dat is onder de AVG nl. niet
toegestaan. Voor 2018 en 2019 zal gezocht moeten worden naar
alternatieve verantwoordingsmethoden. Voor de nadere regels
2020 e.v. zal overwogen worden of subsidiering op basis van het
aantal leden niet alleen niet eigentijds, maar tevens niet
verantwoordbaar/ controleerbaar is op grond van de AVG.
Wij stellen voor de subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2019 vast te stellen.

