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Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke
De collectieve dagen 2018 overeenkomstig bijgaand
Verordening dient het College de dagen aan te wijzen
overzicht vast te stellen, met dien verstande dat
waarop een collectieve festiviteit gehouden mag worden.
moet worden toegevoegd, braderie Waspik en Den
Op dergelijke dagen mag een horecabedrijf –binnen de
Bolder braderie, als verzoek is ingediend.
grenzen van het geldende beleid- meer geluid ten gehore
(laten) brengen dan op normale dagen.
Zoals de afgelopen jaren zijn de collectieve dagen
gekoppeld aan (jaarlijkse) evenementen in de drie
verschillende kernen. Een overzicht van voorgestelde
collectieve dagen 2018 treft u bijgaand aan. Het aantal
dagen is ten opzichte van 2017 (31), gewijzigd in 19
dagen. Voor de kern Sprang-Capelle is het aantal dagen
ongewijzigd 5 en in Waspik is het aantal dagen ten opzicht
van 2017 (16), gewijzigd in 14 dagen.
Het aantal “individuele dagen” c.q. incidentele festiviteiten
is conform artikel 4.3 van de APV vastgesteld op maximaal
8 per kalenderjaar.
In het circusbeleid, vastgesteld door het college op 30
- De waarborgsom voor circussen voor 2018 net als
november 2004 als Beleidsregels Circussen, is aangegeven vorig jaar vast te stellen op € 1500,00. De
dat het college jaarlijks de hoogte vaststelt van de
vergunninghouder dient de waarborgsom te storten
waarborgsom circussen. De waarborgsom voor circussen
uiterlijk vier weken voordat het desbetreffende
voor 2018 wordt net als vorig jaar vastgesteld op €
evenemententerrein in gebruik wordt genomen.
1500,00 en de vergunninghouder dient de waarborgsom te - College ziet medio 2018 advies tegemoet m.b.t. nut
storten uiterlijk vier weken voordat het desbetreffende
en noodzaak beleidsregels circussen en
evenemententerrein in gebruik wordt genomen.
waarborgsommen.
Sinds 2010 kan in Waalwijk met de mobiele telefoon
1. In te stemmen met aansluiting bij de coöperatie
worden betaald voor het parkeren op straat (vooraf
Service Huis Parkeer- en Verblijfsrechten.
betaald parkeren). Op dit moment wordt ongeveer 25 à
2. Na aansluiting bij de coöperatie zo snel als
30% van alle parkeerbetalingen op straat met de mobiele mogelijk de mobiele telefoon als betaalmogelijkheid
telefoon gedaan.
op de slagboomterreinen De Els-Zuid, Unnaplein en
Landelijk gaan in 2018 pilots van start om betalen met de Taxandriaweg in te voeren.
mobiele telefoon ook mogelijk te maken op parkeerlocaties
met een slagboom (achteraf betaald parkeren). Voor de
parkeerder betekent dit betaalgemak (men hoeft niet meer
langs de automaat), voor de gemeente als exploitant zijn
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de transactiekosten significant lager dan bij pinbetalingen.
Randvoorwaarde voor de introductie van deze
betaalmogelijkheid is dat Waalwijk zich aansluit bij de
gemeentelijke coöperatie Service Huis Parkeer- en
Verblijfsrechten.
De commissie straatnaamgeving heeft een verzoek ontvangen
voor straatnaamgeving. In de wijk Landgoed Driessen te
Waalwijk wordt de eerste helft van 2018 het gedeelte met de
naam Lommerrijk bouwrijp gemaakt.
Tijdens de vergadering heeft de commissie besloten het
betreffende deel het thema “Dammen en Mijnen” te geven.
Straten worden vernoemd naar Dammen en Mijnen zoals deze
vroeger in Baardwijk, Besoijen en Waalwijk hebben bestaan. De
commissie vindt het van belang dat dit stuk geschiedenis over
deze bijzondere woonvorm in Waalwijk onder de aandacht blijft.
In de bijlage een korte toelichting op het betreffende thema.

B50.RNO

B51.RNO

Schriftelijke vragen
fractie D66 o.g.v.
artikel 37 RvO
Klijnsma-gelden

Beantwoording
artikel 37 vragen
SGP over Analyse
Regeerakkoord

Voorstel is de in de bijlage genummerde straten de volgende
namen te geven:
1. De Goudmijn
2. De Spoordam
3. De Staalmijn
4. De Wellsteeg
5. De Schippersmijn
Op 7 december 2017 heeft de fractie van D66 artikel 37 RvO
vragen gesteld over de Klijnsma-gelden.
Bijgaand treft u de door de fractie van D66 gestelde vragen en
de conceptbeantwoording van deze vragen aan.

Op 28 november 2017 heeft het college ter informatie een
analyse van het nieuwe regeerakkoord besproken.
Gemeenteraadslid Tiemstra heeft ‘onderhands’ gevraagd om het
document en dit ook gekregen. Dat was voor hem aanleiding tot
het stellen van artikel 37 vragen.

Niet conform.
Het college besluit in dit voorstel genoemde straatnamen te
reserveren voor een nog te ontwikkelen woongebied in de
kern Waalwijk, bijvoorbeeld Eerste Zeine.
College ziet nieuw voorstel tegemoet m.b.t.
straatnaamgeving Lommerrijk.

. kennis te nemen van de vragen gesteld door de fractie
van D66.
2. Tot bijgevoegde schriftelijke reactie gericht aan de
fractie van D66, waarbij antwoord wordt gegeven op de
gestelde vragen, met dien verstande dat antwoord 2 op
vraag 2 moet worden aangepast, het woord voornemens is
niet correct; subsidie is immers al verstrekt.
En antwoord 3 op vraag 2 moet worden geschrapt.
Beantwoording van de vragen vast te stellen conform
concept en via de griffie door te sturen naar de
vraagsteller, met dien verstande dat antwoord 14 moet
worden gewijzigd in: Naar onze mening en de mening van
Uw raad staat een en ander verwoord in de Strategische
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Visie 2025.

B52.RNO

Budget
Startersleningen

B53.RNO

Besteding middelen
motie Bovenwindse
Eilanden

B54.RNO

Gewijzigd
raadsvoorstel
Verordening en
Beleidsregels
Maatschappelijke
ondersteuning

De vragen hebben betrekking op het niet direct doorsturen van
de analyse aan de gemeenteraad, experiment wietteelt,
cliëntondersteuning, eigen bijdrage WMO, maatschappelijke
dienstplicht en veerkrachtig bestuur. Een concept beantwoording
is nu gereed.
In 2017 zijn er 11 Startersleningen verstrekt. Daar tegenover
staat dat er een bedrag ontvangen is vanuit aflossingen van
eerder verstrekte leningen. De aflossingen bedroegen meer dan
het totaalbedrag dat aan nieuwe leningen verstrekt is. Het
beschikbare budget is daarom ten opzichte van 1 januari 2017
toegenomen. Het budget is op dit moment voldoende om nog 24
leningen toe te kennen.
Op 7 september 2017 heeft de raad een motie vreemd aan de
orde aangenomen over de ramp op de Bovenwindse Eilanden.
Naar aanleiding van deze motie is onderzocht op welke manier de
€ 47.000 bijdrage van de gemeente Waalwijk het beste ingezet
kan worden. Dit bedrag is later met € 1.500,20 aangevuld vanuit
het Benefietconcert dat raadslid mevrouw IJpelaar heeft
georganiseerd. Hiermee is er een budget beschikbaar van €
48.500,20.
Samen met het raadslid mevrouw IJpelaar is er gezocht naar een
goede bestemming voor deze middelen. Er is contact gelegd met
vier scholen op St. Maarten: Sister Magda Primary School, Sister
Regina Primary School, Sister Marie Laurence Primary School, St.
Dominic Primary School. Zij hebben via een bedrijf in Nederland,
De Rolf Groep in gemeente Neder Betuwe, met vestigingen
KoksGesto Carribeans op de Bovenwindse Eilanden, vier offertes
opgesteld ter vervanging of aanschaf van de meest benodigde
materialen per school. Het betreft de aanschaf van boeken en
een speeltoestel.
Op 19 december jl. heeft u besloten het raadsvoorstel
Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. In het collegevoorstel
werd verwezen naar nog te ontvangen adviezen van juridisch
adviesbureau Schulinck en de Sociale Adviesraad Waalwijk. Deze
twee adviezen zijn inmiddels ontvangen en op basis daarvan

De gemeenteraad te informeren over het budget voor het
verstrekken van Startersleningen in 2018.
Laatste zin toelichting voorblad / collegevoorstel
schrappen.

1. € 34.472,05 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
boeken en een speeltoestel voor vier scholen op Sint
Maarten: Sister Magda Primary School, Sister Regina
Primary School, Sister Marie Laurence Primary School, St.
Dominic Primary School;
2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te versturen naar de
raad.
3. College vraagt aandacht voor denominatie bij besteding
van de restant-middelen.

Kennis te nemen van het advies van de Sociale Adviesraad
Waalwijk d.d. 10 januari 2018 en te reageren op dit advies
middels bijgevoegde conceptbrief, met dien verstande dat
brief door college moet worden ondertekend;
- Kennis te nemen van het advies van juridisch
adviesbureau Schulinck d.d. januari 2018;
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dienen enkele onderdelen in de verordening en beleidsregels
aangepast te worden. De wijzigingen op basis van deze twee
adviezen worden in de bijlage ‘Overzicht wijzigingen na advies
Schulinck en SAR Waalwijk’ toegelicht.

B55.RNO

Beantwoording
raadsvragen ogv art
37 RvO / Manifest
BOA

U wordt daarom geadviseerd de gewijzigde Beleidsregels vast te
stellen, in te stemmen met de wijzigingen in de Verordening en
de gemeenteraad een gewijzigd raadsvoorstel voor te leggen.
Daarnaast wordt u geadviseerd te reageren op het advies van de
Sociale Adviesraad Waalwijk middels bijgevoegde conceptbrief.

- De Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
Waalwijk 2018 vast te stellen, onder voorbehoud van
instemming van de gemeenteraad;
- In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk
2018;
- Het gewijzigde raadsvoorstel Verordening en
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2018 voor te
leggen aan de gemeenteraad, met dien verstande dat punt
6 geformuleerd moet worden als: niet heeft overgenomen.

Bijlagen:
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2018
- Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2018
- Advies Sociale Adviesraad (SAR) Waalwijk
- Conceptreactie op advies SAR Waalwijk
- Toetsingsrapport Schulinck
- Overzicht wijzigingen Verordening en Beleidsregels versie 2
Beantwoording raadsvragen op grond van art.37 RvO door D66
Waalwijk / Manifest BOA.

In te stemmen met bijgaande beantwoording van de
raadsvragen en deze door te sturen aan de raad.

