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Samenvatting / toelichting
Op 1 juli 2017 is de Wijziging van het Besluit omgevingsrecht
(Bor) in werking getreden.
Het Bor is een uitvoeringsbesluit van de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH). Deze
wet heeft betrekking op de uitvoering van milieutaken, waarvoor
de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde
Staten bevoegd gezag zijn.
In het Bor is een ‘basistakenpakket’ gedefinieerd, dat uw college
als bevoegd gezag verplicht moet inbrengen bij de
Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB).
Voor de basistaken vereist het Bor onder meer een gezamenlijk
uitvoeringskader en een daarop gebaseerd
uitvoeringsprogramma.
Op 12 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur van de OMWB
unaniem ingestemd met voorliggend Gemeenschappelijke
Uitvoeringskader VTH 2018 (GUK) en besloten dit ter
bekrachtiging voor te leggen aan de colleges van Burgemeester
en Wethouders van de gemeentes, die deelnemen in de OMWB.
Subsidie Den Bolder
De gemeente Waalwijk en Vereniging Den Bolder onderhouden al
2019 en 2020, en
jaren een subsidie relatie. Mede door deze subsidie is Vereniging
extra subsidie voor
Den Bolder in staat Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder
2018 (terugwerkende financieel te exploiteren. Den Bolder ontvangt de subsidie voor
kracht)
het geven van invulling aan een WIJ-Dienstencentrum. Een WIJDienstencentrum is een ontmoetingsvoorziening met nadrukkelijk
(ook) oog voor meer kwetsbare burgers. De verleende subsidie
aan Den Bolder over 2018 bedraagt € 257.857. Den Bolder
vraagt nu voor 2019 € 272.814 en voor 2020 € 277.864. Dit zijn
de jaarlijkse geïndexeerde subsidiebedragen vermeerderd met
elk €10.000.
Den Bolder vraagt dus voor 2018 € 10.000 extra subsidie aan, en
doet dat ook voor de jaren 2019 en 2020. Deze extra subsidie wil
Den Bolder inzetten om (meer) activiteiten te gaan ontwikkelen
om invulling te geven aan het WIJ-Dienstencentrum.
Uw college wordt voorgesteld voor 2019 € 262.814 en voor 2020
€ 267.864 toe te kennen en in overleg te treden met het bestuur
van Den Bolder om prestatie afspraken 2019-2020 te maken.
Daarnaast wordt voorgesteld de extra gevraagde subsidie van €
10.000 voor 2018-2019-2020 af te wijzen: Den Bolder wordt
immers juist gesubsidieerd om invulling te geven aan het WIJOnderwerp
Gemeenschappelijk
Uitvoeringskader VTH
2018

Besluit
1. het besluit van het Algemeen Bestuur van de OMWB van
12 oktober 2018 tot vaststelling van het
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH 2018 te
bekrachtigen;
2. het Werkprogramma 2019 OMWB, gemeente Waalwijk
vast te stellen.

1. De aanvraag voor subsidie van € 262.814 voor 2019 en
van € 267.864 voor 2020 toe te kennen, en daartoe
prestatie afspraken 2019-2020 te maken;
2. De aanvraag voor extra subsidie van € 10.000 voor de
jaren 2018, 2019 en 2020 af te wijzen. Met dien verstande
dat indien de voor de zomer op te leveren evaluatie WIJDienstencentra tot andere inzichten zou leiden, deze
afwijzing heroverwogen zal worden.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 26-02-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
Dienstencentrum.
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Onderwerp

B03.OOT

Voorstel
Onafhankelijke
Cliëntondersteuning
Contour de Twern

Contour de Twern (CdT) heeft op verzoek van de gemeente
Waalwijk een projectvoorstel (zie bijlage) ingediend in het kader
van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO), dit in afwijking
van de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2019.
In de WMO 2015 is expliciet opgenomen dat gemeenten moeten
zorgdragen voor OCO, in ieder geval op het moment dat een
inwoner vraagt om ondersteuning vanuit de WMO, Jeugdwet en
Participatiewet. Gemeenten moeten ervoor zorgdragen dat
informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning voor alle
inwoners beschikbaar en toegankelijk is, dat het belang van de
cliënt centraal staat én dat OCO onafhankelijk van de gemeente
wordt ingevuld. In onze visie gaan we uit van vrijwillige informele
OCO daar waar het kan en professioneel daar waar nodig.
Gestart wordt met een pilot van 2 jaar: van 1 maart 2019 t/m 28
februari 2021. De maximale kosten zijn geraamd op € 106.665
en € 94.407 in respectievelijk het eerste en tweede projectjaar.
Per jaar wordt hiervan maximaal € 63.644 beschikbaar gesteld
voor inzet van professionele ondersteuning. Het budget dat niet
door CdT wordt ingezet zal aan de gemeente worden
terugbetaald.

B50.RNO

Beantwoording
schriftelijke vragen
conform art. 47 RvO
LokaalBelang inzake
SAR
Raadsvoorstel
betreffende 1e
herijking
deelbegroting
jeugdhulp 2019

Op 5 februari stelde de fractie van Lokaal Belang (mw. B. de
akkoord te gaan met beantwoording van de raadsvragen
Jongste) schriftelijke vragen inzake de SAR. In de bijlage de brief conform bijgevoegd brief
met de beantwoording.

B51.RNO

Het Algemeen Bestuur ( AB) van de regio Hart van Brabant heeft
voorgesteld om de vastgestelde deelbegroting Jeugdhulp voor
2019 te herijken. Regio Hart van Brabant verwacht op basis van
de realisatiecijfers 2017 en de realisatiecijfers tot en met
september 2018 en de daarmee samenhangende prognose voor
geheel 2018 voor 2019 een tekort van 14,6 miljoen voor de
jeugdhulp. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een
verwacht tekort van € 994,890. Voor de dekking van de
overschrijding komt op dit moment de risicoreserve transities in
aanmerking.
Conform artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke

. In te stemmen met het projectvoorstel van Contour de
Twern voor de invulling van onafhankelijke
cliëntondersteuning;
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 106.665 en €
94.407 in respectievelijk het eerste en tweede projectjaar,
met dien verstande dat het budget dat niet wordt besteed
aan professionele ondersteuning door Contour de Twern na
afloop van elk projectjaar aan de gemeente Waalwijk zal
worden terugbetaald.
3. Dekking: Kostenplaats 6630020 Innovatie en
vernieuwing WMO.

De gemeenteraad middels bijgevoegd voorstel te adviseren
met betrekking tot:
1. De zienswijze op de 1e herijking van de deelbegroting
jeugdhulp 2019;
2. De aanvullende benodigde middelen ad. € 994.890 te
dekken uit de risicoreserve Transities;
3. Het vaststellen van de 12e wijziging van de
gemeentebegroting 2019.
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regelingen (Wgr) wordt de voorgenomen herijking van de
deelbegroting jeugdhulp 2019 voorgelegd aan de gemeenteraden
met het verzoek om hun zienswijzen kenbaar te maken voor 1
april 2019.
Schriftelijk is aan het AB gemeld dat deze termijn niet haalbaar is
omdat het raadsvoorstel pas op 11 april a.s. door de
gemeenteraad van Waalwijk wordt behandeld. Dit is nog
ruimschoots op tijd voordat het AB het voorstel met zienswijzen
behandeld in de vergadering van 9 mei 2019.
Het advies is de gemeenteraad voor te stellen om de volgende
zienswijze te geven:
oting
Jeugdhulp 2019 en de bevoorschotting van de gastheergemeente
Tilburg hierop aan te passen
Bezwaarschriften
Het besluit om handhavingsverzoeken met betrekking tot illegale
afwijzing
kamerverhuur aan arbeidsmigranten af te wijzen in afwachting
handhavingsverzoeke van de uitspraak in het beroep tegen een geweigerde
n Het Fort 101
vergunning, is volgens de commissie Bezwaarschriften op
(CB18/101-104)
juridische gronden onjuist. Zij adviseert een te laat aangevuld
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Bezwaar dat wel op tijd is
ingediend, is naar de mening van de commissie gegrond. Zij
adviseert het bestreden besluit te herroepen en alsnog tot
handhaving over te gaan. Daarvoor is het nodig dat eerst de
overtreder en de ontvankelijke bezwaarmakers gelegenheid
krijgen om hun zienswijzen kenbaar te maken. Daarna kan een
uiteindelijk besluit op het bezwaar worden genomen.
Raadsvoorstel
In de raadsvergadering waarin is besloten tot oprichting van het
prestatie-indicatoren Regionaal Bureau voor Toerisme is de toezegging gedaan begin
Regionaal Bureau
dit jaar terug te komen met prestatie-indicatoren. Bijgevoegd
voor Toerisme
raadsvoorstel voorziet hierin. Het Regionaal Bureau voor
Toerisme kent een deel wat voor de vier gemeenten gezamenlijk
werkt en als Waalwijk betalen we aanvullend voor bemand
informatiepunt. In het voorstel wordt voor het gezamenlijke deel
aangegeven wat de kaders zijn en voor het lokale informatiepunt
worden harde prestatie-indicatoren benoemd.
Beantwoording
De fractie van de SGP heeft aanvullende vragen gesteld met
artikel 47 vragen
betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe museum en de
SGP fractie over
beantwoording van de eerder gestelde vragen. Voorgesteld wordt
museum
in te stemmen met bijgevoegde beantwoording.
Onderwerp

Besluit

• het bezwaar van betrokkene a niet-ontvankelijk te
verklaren;
• het bezwaar van betrokkene b gegrond te verklaren;
• het bestreden besluit te herroepen, en in plaats daarvan
het voornemen bekend te maken om een last onder
dwangsom op te leggen;
• een en ander aan betrokkenen bekend te maken door
middel van de bijgevoegde conceptbesluiten;
• de raad te informeren door middel van de bijgevoegde
conceptraadsinformatiebrief;
• omwonenden te informeren door middel van de
bijgevoegde conceptbewonersbrief.
bijgevoegd raadsvoorstel door te sturen aan de raad.

In te stemmen met de beantwoording van de aanvullende
schriftelijke vragen van de SGP met betrekking tot het
museum.

