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stembureau en
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en verkiezing
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Voor de bemensing van de 24 stembureaus voor de Provinciale
Statenverkiezingen en de verkiezing Waterschappen 2019 zijn
169 stembureauleden gevonden. Ook dit jaar werken we weer
met twee groepen per stembureau met uitzondering van de
voorzitters. Daarnaast hebben we nog een aantal reserve
stembureauleden, voor het geval dat er calamiteiten zijn.
In het managementoverleg van 28 februari 2019 is besloten om
alle medewerkers van de gemeente Waalwijk eveneens te
benoemen als reserve-stembureaulid.

Besluit
- De personen op de lijst met de status ‘ingedeeld’ te
benoemen als stembureaulid
- De personen op de lijst met de status
‘reserve/beschikbaar’ te benoemen als reserve
stembureaulid
- De personen die op 19 maart 2019 in dienst zijn bij de
gemeente Waalwijk te benoemen als stembureaulid
- De personen op de lijst met de functie ‘teller’ status
‘ingedeeld’ te benoemen als stembureaulid in de functie
van teller

Bij een aantal stembureaus zullen zich na het sluiten van de
stembureaus tellers voegen.
Om zitting te mogen nemen op een stembureau moet een
stembureaulid en tellers benoemd zijn. De namen van de
voorzitters, stembureauleden, reserve stembureauleden en
tellers vindt u op bijgevoegde lijsten.

B02.O

B03.O

De benoeming van stembureauleden is een openbaar besluit. In
het kader van de AVG is het niet wenselijk de bijlagen met
persoonsgegevens te publiceren. Dit is ook niet noodzakelijk voor
een goed verloop van de verkiezingen.
Wegnemen en
Naar aanleiding van verschillende vragen van notarissen en
toewijzen
makelaars over de publiekrechtelijke beperking ‘gemeentelijk
publiekrechtelijke
monument’ die op kadastrale percelen met bijvoorbeeld
beperking
nieuwbouwhuizen ligt, is de digitale kaart met het geupdate
'gemeentelijk
monumentenoverzicht gecombineerd met het kadaster. Op deze
monument' in
manier is gekeken op welke percelen een gemeentelijk
kadaster
monument staat, maar waar geen publiekrechtelijke beperking
‘gemeentelijk monument’ op zit, en op welke percelen een
publiekrechtelijke beperking ‘gemeentelijk monument’ zit, maar
waar geen monument meer staat om dat dit ooit is gesloopt of
omdat het perceel is opgesplitst. Bij een 130 percelen klopt deze
publiekrechtelijke beperking niet en dient deze te worden
weggenomen of te worden toegewezen. Het overzicht van de
betreffende percelen is als bijlage bij dit advies gevoegd.
Ontwerpbestemming De gemeenteraad heeft op 31 januari 2019 ingestemd om voor
splan, ontwerpbesluit het project/bouwplan “Schoenhoorn” te Waalwijk de

De publiekrechtelijke beperking ‘gemeentelijk monument’
voor zover die ten onrechte op percelen zonder
gemeentelijk monument ligt, van deze percelen weg te
nemen en een publiekrechtelijke beperking ‘gemeentelijk
monument’ toe te wijzen aan de percelen met een
gemeentelijk monument waar deze beperking ontbreekt,
e.e.a. conform de bij dit besluit horende lijst.

1.
In te stemmen met de Nota van inspraak en
wettelijk vooroverleg bestemmingsplan “Grotestraat 403 en
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hogere
grenswaarde(n) Wet
geluidhinder en
ontwerpomgevingsvergunnin
g "Grotestraat 403,
409 – 413 Waalwijk"
(Schoenhoorn)
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Omzetting subsidie
Juvans naar
uitvoeringsbegroting
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Beleidsregels
Handhaving Wet
kinderopvang 2019
gemeente Waalwijk
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coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) van toepassing te verklaren. Het
voorontwerpbestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413
Waalwijk” heeft eind 2018 ter inzage gelegen.

Besluit
409-413 Waalwijk”;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 –
413 Waalwijk” inclusief het ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder op de gebruikelijke wijze ter inzage te
leggen en de indieners van de inspraakreacties hiervan per
Recentelijk heeft de initiatiefnemer de formele aanvraag
brief in kennis te stellen;
omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast is het
3. De ontwerp-omgevingsvergunning “Grotestraat 403, 409
ontwerpbestemmingsplan gereed om in procedure gebracht te
- 413” gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter
worden.
inzage te leggen;
4. Om voor de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten de
Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
5. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
(concept)bestuurdersbrief.
De afgelopen jaren heeft Juvans het maatschappelijk werk voor
• Kennis te nemen van dit voorstel;
de gemeente Waalwijk uitgevoerd. Juvans ontving €149.000,• Akkoord te gaan met het voorstel tot begrotingswijziging
aan subsidie voor deze taken.
en de €149.000,- welke eerst beschikbaar was voor de
Als onderdeel van de reorganisatie welke eind vorig jaar is
subsidie van Juvans (St. AMW Juvans
afgerond is besloten het maatschappelijk werk weer een integraal (660510)/inkomensoverdr. Gemeenschap. Regel. Sub.
onderdeel van team WijZ te laten worden. Als gevolg van deze
44335117) over te zetten naar team WijZ (Flexibele schil
beslissing valt het eerder genoemde bedrag aan subsidie vrij. In
TWIJZ (5992020)/Ingeleend personeel 435101 17), ten
dit voorstel wordt geadviseerd deze vrijgevallen middelen over te behoeve van de taak maatschappelijk werk zoals die eerst
boeken van de begroting van team MAO naar team WijZ. Dit
door Juvans werd uitgevoerd.
zodat WijZ deze middelen in kan zetten voor het maatschappelijk
werk.
Met de inwerkingtreding van de Wet Innovatie Kwaliteit
- de gemeentelijke beleidsregels ’Handhaving Wet
Kinderopvang (IKK) dienen nieuwe beleidsregels voor de
kinderopvang gemeente Waalwijk 2019’ inclusief het
handhaving van de Wet kinderopvang vastgesteld te worden. De huidige afwegingsmodel van de VNG, zoals opgenomen in
Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen in de
de bijlage, vast te stellen;
kwaliteitseisen vast. Deze zijn uitgewerkt in een besluit (Besluit
- het handhavingsbeleid kinderopvang 2012 gemeente
kwaliteit kinderopvang van 23 augustus 2017 tot het stellen van Waalwijk, vastgesteld in het college van 13 maart 2012, in
eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en het
te trekken:
peuterspeelzaalwerk, geldend vanaf 01-01-2018 ) en een
- de gemeenteraad en de houders van kinderopvang met
ministeriële regeling. Sommige onderdelen van de nieuwe
toezending van de beleidsregels ’Handhaving Wet
kwaliteitseisen gaan niet eerder dan 1 januari 2019 in werking.
kinderopvang gemeente Waalwijk 2019’ te informeren over
Het besluit gaat over de meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen, het geactualiseerde handhavingsbeleid kinderopvang van
zoals het pedagogisch beleidsplan, veiligheid- en
onze gemeente.
gezondheidsbeleid, het mentorschap en de pedagogische
beleidsmedewerker.
In bijgaande Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang 2019
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B06.OOT

Afwijzing subsidie De
Horizon

B07.OOT

Beëindiging subsidie
Farent (vh Juvans)
maatschappelijk
werk risicojongeren

B08.OOT

Waalwijk Taalrijk
Verteltassen
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Besluit
gemeente Waalwijk is ons gemeentelijk handhavingsbeleid
binnen de kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang,
voorziening voor gastouderopvang en gastouderbureau)
beschreven. Op basis van het afwegingsmodel van de VNG
voeren we ons gemeentelijk beleid uit. Het afwegingsmodel
wordt bij landelijke en wettelijke ontwikkelingen door de VNG
geactualiseerd. De verwachting is dat vaststelling van de
beleidsregels handhaving kinderopvang niet tot extra kosten leidt
en past binnen het beschikbare budget. Het handhavingsbeleid
kinderopvang 2012 van onze gemeente is niet meer actueel en
wordt door deze nieuwe beleidsregels vervangen en ingetrokken.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke beleidsregels ’Handhaving
Wet kinderopvang gemeente Waalwijk 2019’ inclusief het huidige
afwegingsmodel van de VNG, zoals opgenomen in de bijlage,
vast te stellen. De gemeenteraad en de houders van
kinderopvang worden middels toezending van de beleidsregels
geïnformeerd over het geactualiseerde handhavingsbeleid
kinderopvang.
De Horizon, praktijk voor stervensbegeleiding en rouwverwerking
heeft op 11 september 2018 een subsidieaanvraag ingediend
voor een ontmoetingsprogramma in de ‘strijd tegen
eenzaamheid’. Het gevraagde subsidiebedrag is 2 x € 750,-.
Omdat de aanvraag onvoldoende bijdraagt aan doelstelling
genoemd in de subsidieregeling én op gronden uit de Asv, wordt
geadviseerd deze aanvraag af te wijzen.
De gemeente Waalwijk subsidieert Farent (voorheen Juvans) al
enige jaren voor de inzet van maatschappelijk werk
risicojongeren (mwr). Door andere keuzen en gewijzigde
inzichten is de wens om dit MWR op andere wijze te organiseren.
Om dit mogelijk te maken met ingang van 2020 zal de
subsidierelatie met Farent wel officieel beëindigd moeten worden
voor 1 april 2019.
Om uitvoering te geven aan het thema (educatief) partnerschap
met ouders uit het uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk
(collegebesluit juli 2016) is het projectplan Waalwijk Taalrijk
Verteltassen opgesteld (plan en begroting in de bijlage).
Het plan sluit aan bij de doelen van ons beleid 0-6 jaar/Waalwijk

De subsidieaanvraag af te wijzen op grond van de Asv art.
14.1. lid c. en g.

- de subsidierelatie met Farent met ingang van 1 januari
2020 te beëindigen en dat conform bijgevoegde
conceptbrief vóór 1 april 2019 te doen
- ambtelijk te laten uitwerken hoe de beschikbare middelen
voor maatschappelijk werk (risico)jongeren organisatorisch
beter en effectiever kunnen worden ingezet met ingang van
2020 en e.e.a. voor besluitvorming aan het college voor te
leggen.
een bedrag van € 26.375,00 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het project Waalwijk Taalrijk Verteltassen;
- dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare
middelen begrotingspost Crèches en peuterspeelzalen,
kostenplaats 6610010.
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Besluit
Taalrijk. Bij het project zijn 8 basisscholen en 5
kinderopvanglocaties betrokken. Doelstellingen van het project:
- Verhogen van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders.
- Bevorderen van een educatief thuismilieu gericht op
taalontwikkeling.
- Stimuleren van educatief partnerschap tussen ouders,
(voor)school, instellingen gericht op
taalontwikkeling.
De totale kosten voor het project bedragen € 131.875,00.
Hiervoor is € 105.500,00 aan subsidie ontvangen vanuit het
actieprogramma Tel mee met Taal (min. OCW, SZW, VWS).
Deze subsidie is verleend aan de penvoerder van het project,
ContourdeTwern.
Vanuit Waalwijk Taalrijk willen we het resterende bedrag
bekostigen van € 26.375,00
(€ 131.875 - € 105.500). Dit is de verplichte cofinanciering voor
de subsidie.

B09.OOT

Onderhoudskosten
brug Drongelens
Kanaal

B50.RNO

Jaarverslag Archiefen Informatiebeheer
2018

Het project draagt bij aan (educatief) partnerschap met ouders,
leesplezier en aan de taalontwikkeling van ouder en kind.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het
uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk, aan het
onderwijsachterstandenbeleid gemeente Waalwijk. Daarom wordt
voorgesteld om € 26.375,00 in te zetten voor het project
Waalwijk Taalrijk Verteltassen. Het bedrag kan ten laste worden
gebracht van de beschikbare middelen ‘Crèches en
peuterspeelzalen’. Dit is conform artikel 3 Onderwijsbeleid uit de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2019.
De stichting Federatie behoudt de Langstraatspoorbruggen doet
een oproep om geen onderhoudsovereenkomst te tekenen voor
de nieuwe brug over het Drongelens, de ondertekening van een
dergelijke overeenkomst naar de toekomst te verschuiven en
eerst de verdere plannen van de plannen van de Baardwijkse
Overlaat af te wachten.
Op grond van artikel 30 van de Archiefwet draagt het college
zorg voor de archiefbescheiden van de gemeente. In artikel 8
van de Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014 is
opgenomen dat het college jaarlijks verslag uitbrengt aan de

De stichting Federatie behoudt de Langstraatspoorbruggen
conform bijgaande brief berichten.
De raad middels een bestuurdersbrief kennis te laten
nemen van de brief aan de stichting.
Het Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2018 goed te
keuren en bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te
sturen, hierin biedt uw college het jaarverslag ter
kennisname aan de raad aan.
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Besluit
raad over de werkzaamheden die zijn verricht om te voldoen aan
art. 30 van de Archiefwet.
Dit is het jaarverslag van het college aan de raad.
De archivaris heeft op 30 juli 2018 een inspectieverslag
uitgebracht aan het college, het complete inspectieverslag is
opgenomen in bijlage 2. In hoofdstuk 2 gaan we in op de
bevindingen van de inspectie en geven we aan welke actie door
ons is of wordt ondernomen.
In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de thema’s waar
gemeente Waalwijk momenteel mee bezig is. Soms zijn dit
nieuwe onderwerpen, soms gaat het om de voortgang van
ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gezet. Alles met het
doel het informatie en archiefbeheer op het hoogste peil te
houden.
Dit jaarverslag zal, nadat de raad is geïnformeerd, worden
toegezonden aan de Provincie.

Nr.

Onderwerp

B51.RNO

Schriftelijke vragen
fractie SGP artikel 47
Reglement van Orde
over de
dienstverlening aan
de Publieksbalie
Beantwoording
schriftelijke vragen
CU ex. art. 47 RvO Mitigerende effecten
Hooipolderplus

De fractie SGP heeft vragen gesteld over de dienstverlening aan
de Publieksbalie. Met bijgevoegde brief worden deze vragen
beantwoord.

Verordening
voorzieningen
huisvesting onderwijs
Waalwijk 2019

De op 18 december 2014 door de gemeenteraad vastgestelde
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (hierna
huisvestingsverordening) geeft voorschriften, normen en
richtlijnen bij het op gemeentelijk niveau te voeren
huisvestingsbeleid en de invulling van de wettelijk opgedragen
zorgplicht op dit terrein. In het door de raad op 17 december
2018 vastgestelde geactualiseerde MIP 2015-2020, is,
vooruitlopend op landelijke wetgeving hierover, ten aanzien van
de renovatie van schoolgebouwen het uitgangspunt opgenomen
dat renovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van

B52.RNO

B53.RNO

De vragen van fractie SGP door middel van bijgevoegde
brief te beantwoorden.

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 12 februari 2019 de beantwoording van de schriftelijke vragen te accorderen
over de stand van zaken rondom Hooipolder en de
en door tussenkomst van de griffier in handen te stellen
verkeersdrukte in het Lint tussen Waspik en Raamsdonkveer zijn van de gemeenteraad.
schriftelijke vragen gesteld door de fractie CU. De beantwoording
van deze vragen dient vastgesteld te worden door het college.
1. In te stemmen met bijgevoegd concept van de
gewijzigde Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Waalwijk 2019;
2. De raad in zijn vergadering van 6 juni 2019 voor te
stellen de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Waalwijk 2019 vast te stellen.
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Besluit
gemeente en schoolbestuur en “de spelregels” hierover in
overleg met de schoolbesturen nader dienen te worden
uitgewerkt. Deze spelregels dienen te worden opgenomen in de
(door de raad te wijzigen) huisvestingsverordening. Het voorstel
is om bij de aanpassing van de huisvestingsverordening ook de
modelwijzigingen van de VNG van januari 2017 (aanpassing als
gevolg van een aantal onduidelijkheden t.a.v. de interpretatie
van enkele bepalingen) en november 2018 (ophoging van de
normvergoedingen) te verwerken.
De fractie van de Christen Unie heeft een tiental vragen gesteld
In te stemmen met de concept-reactie op de vragen van de
over maatschappelijke activering en de nieuwe koers van
Christen Unie zodat deze verstuurd kan worden.
Baanbrekers. Met de brief in de bijlage reageert het college op de
vragen.

Nr.
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B54.RNO

Schriftelijke vragen
fractie Christen Unie
ogv art. 47
RvO/Activering en
participatie
Beantwoording
De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent
vragen van de PvdA
impuls verduurzaming. Deze vragen worden in bijgaand
fractie ex art. 47 RvO conceptschrijven beantwoord.
/ Impuls
verduurzaming

B55.RNO

De vragen van de fractie van de PvdA omtrent impuls
verduurzaming te beantwoorden conform bijgaande
antwoordbrief.

