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Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 4e administratieve begrotingswijziging 2018 aan.
De mutaties zijn kort toegelicht in de begrotingswijziging.
In 2003 is de regeling commissie straatnaamgeving vastgesteld.
Binnen de commissie is behoefte aan aanvullende
uitvoeringsregels. Vooral als het gaat om vernoeming van straten
naar personen. Daarnaast is ook de samenstelling van de
commissie aangepast aan de huidige praktijk. De naam
“straatnaamgeving” is aangepast in “naamgeving” omdat het
gaat om naamgeving openbare ruimte, meer dan alleen straten.
De volgende onderdelen zijn aangepast:
- Samenstelling en taken commissieleden
- Aanvulling uitvoeringsregels Artikel 9
- Wijziging naam “regeling commissie straatnaamgeving” in
“regeling commissie naamgeving”
Tijdens Waalwijk Ontmoet wordt voor het eerst een extra prijs
uitgereikt: de 'Waalwijker(s) van het jaar'. Het college reikt deze
extra prijs uit aan personen of een groep personen die een
uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. De winnaars in de
eerste zes categorieën worden volledig bepaald door inwoners.
Voorgesteld wordt om de leden van Goalball vereniging Waalwijk
de prijs toe te kennen voor Waalwijkers van het jaar 2018/2019.
Zij leverden een uitzonderlijke prestatie door dit jaar voor de
tweede keer Nederlands Kampioen te worden (Waalwijk 1). En zij
haalden de eerste plaats in de 1e Klasse en de 3e plaats in de
hoofdklasse. Een sportprestatie die het verdient om beloond te
worden.
Op 6 februari 2018 heeft de raad ingestemd om vooruitlopend op
de afronding van het voorontwerpbestemmingsplan Grotestraat
403 en 409 - 413 de volgende inspraakprocedure te volgen:
a. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt, na publicatie,
gedurende 6 weken ter inzage gelegd;
b. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze
termijn van 6 weken inspraakreacties tegen het
voorontwerpbestemmingsplan in te dienen;
c. Voorafgaand aan of in de eerste week van de termijn van
terinzagelegging wordt een informatieavond georganiseerd.
De afgelopen tijd is, in opdracht van Casade, door

Besluit
Vaststelling van de 4e administratieve begrotingswijziging
2018.
de huidige regeling commissie straatnaamgeving in te
trekken en de nieuwe Regeling commissie naamgeving vast
te stellen.

De leden van de Goalballvereniging Waalwijk de zevende
prijs toe te kennen. Zij mogen zich hiermee Waalwijkers
van het jaar noemen.

a. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Grotestraat 403 en
409 – 413’, na verwerking van de ambtelijke opmerkingen,
in procedure te brengen en de inspraakprocedure op te
starten;
b. Hiertoe het voorontwerpbestemmingsplan, na publicatie,
gedurende 6 weken ter inzage te leggen waarin een ieder
in de gelegenheid wordt gesteld om een reactie tegen het
plan in te dienen en gedurende deze periode een
informatieavond te (laten) organiseren.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 09-10-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
KuiperCompagnons gewerkt aan het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Grotestraat 403 en 409 – 413’.
Inmiddels is een concept voorontwerpbestemmingsplan ter
ambtelijke beoordeling voorgelegd. Het concept is op een aantal
punten niet akkoord bevonden. Met name ten aanzien van de
milieuparagraaf zijn er opmerkingen geplaatst.
In verband met een soepele procedure en de planning wordt uw
college voorgesteld om, na verwerking van de opmerkingen, het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Grotestraat 403 en 409 – 413’ vrij
te geven om in procedure te brengen en de inspraakprocedure op
te starten.
De fractie van de SGP heeft aanvullende vragen gesteld over de
In te stemmen met bijgaande antwoordbrief.
handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW)

Nr.
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B51.RNO

Artikel 37 vragen
RvO fractie SGP over
de handhaving van
de Drank- en
Horecawet (DHW)
Spoorboekje
In dit collegevoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de
beschermd wonen en regiovisie/het spoorboekje Beschermd Wonen, Maatschappelijke
opvang
Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg in de regio Hart
van Brabant (hierna: spoorboekje) en de gemeenteraad hierover
te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. Dit
spoorboekje is opgesteld om de verdere decentralisatie van
beschermd wonen per 2021 voor te bereiden. Met het
spoorboekje is op 20 juli 2018 door het regionale
portefeuillehoudersoverleg ingestemd.
Onderhoud en
De portefeuillehouder treedt in overleg met directie van theater
behoud trekkenwand De Leest over de volgende vraag;
theater De Leest
‘Zijn er nog meer onderhoudskosten waarmee geen rekening is
gehouden en dus niet zijn afgedekt?’

B52.RNO

B53.RN0

Theater De Leest heeft verklaard dat er, behoudens calamiteiten,
de komende twee jaar geen grote onderhoudskosten te
verwachten zijn. Dat blijkt ook uit het Meerjareninvesteringsplan
(MIP) dat De Leest recentelijk heeft opgesteld en als bijlage is
toegevoegd.
Voor het reguliere, kleinschalige, onderhoud hebben we het
krediet ten behoeve van inrichting De Leest. In 2019 is hiervoor
€50.000,- beschikbaar en in 2020 wordt daar weer jaarlijks het
maximale bedrag van €60.000,- aan toegevoegd.

In te stemmen met de regiovisie/het spoorboekje
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve
GGZ en Verslavingszorg in de regio Hart van Brabant;
- De regiovisie/het spoorboekje middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief ter informatie voor te leggen aan de
gemeenteraad.

In te stemmen met het raadsvoorstel om voor
noodzakelijke onderhoud en aanpassingen van de
trekkenwand van De Leest een krediet van € 428.294
beschikbaar te stellen met dien verstande dat de titel van
het raadsvoorstel moet worden gewijzigd in: Onderhoud
trekkenwand en behoud functionaliteit De Leest, de laatste
zin van punt 5 van het raadsvoorstel vervangen door: de
structurele lasten vanaf 2020 zullen bij de kaderstelling
2020 als pre-prioriteit worden meegenomen. De jaarlijkse
kapitaallasten van € 35.000 zullen voor het eerst vanaf het
jaar 2020 op de begroting komen. Hiervoor is reeds
dekking aanwezig tot een bedrag van € 16.300; Daartoe
vast te stellen de 2e wijziging van de begroting 2019.
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Raadsinformatiebrief
prognose begroting
jeugdhulp 2018
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Samenvatting / toelichting
Wat het gebouw en de aan het gebouw gebonden installaties
betreft, komen de middelen uit de Planon.
Op 3 oktober 2018 is de raad door middel van een
bestuurdersbrief geïnformeerd met betrekking tot het te
verwachten tekort voor de jeugdhulp 2018 van 16,7 miljoen. Op
4 oktober jl. verscheen hierover een krantenartikel in het
Brabants Dagblad. Vervolgens werd er op 6 oktober jl. wederom
een artikel geplaatst waarin stond vermeld dat er nog geen
duidelijkheid gegeven kon worden over de gevolgen van het
miljoenentekort voor de gemeentebegroting 2019.
Op basis van de gehanteerde prognosecijfers die door de
gastheergemeente Tilburg zijn gebruikt wordt er voor de
gemeente Waalwijk een tekort voor 2018 verwacht van €
1.071.065. In de raadsinformatiebrief wordt tevens antwoord
gegeven op de vraag of het tekort op de jeugdhulp 2018
gevolgen heeft voor de gemeentebegroting 2019 die in november
ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Het antwoord op
deze vraag is nee. Tot 2020 heeft de gemeente Waalwijk een
Risicoreserve transities van 2 miljoen waar eventuele tekorten na
goedkeuring door de raad uit kunnen worden gedekt.

Besluit

Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief
betreffende de prognose begroting jeugdhulp 2018, met
dien verstande dat i.o.m. Jan Lagendijk in de eerste zin
van de brief aangegeven moet worden of de
bestuurdersbrief van de regio is of van de gemeente
Waalwijk.

