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Het Algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft
verzocht in te stemmen met het aangaan van een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Waalwijk en de
regio Hart van Brabant. De regio voert sinds 1 januari 2015 een
aantal taken uit op het gebied van jeugdhulp voor de 9
gemeenten waaronder de gemeente Waalwijk. De gemeente
Tilburg is gastheergemeente. De afspraken over de regionale
taken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De vorige
overeenkomst liep tot en met 31 december 2017 en is met 1 jaar
verlengd. De nieuwe overeenkomst gaat in met terug-werkende
kracht vanaf 1 januari 2018 omdat in 2018 al volgens de
afgesproken werkwijze in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst
gehandeld is b.v bij het uitvoeren van de afrekensystematiek.
Vanuit rechtmatigheidsoogpunt moet e.e.a. verlopen volgens de
lopende uitvoeringsovereenkomst. De verlengde overeenkomst
2015 – 2017 voldoet hier niet aan. Om geen problemen te
krijgen met de accountant is voor deze constructie gekozen.
In 2018 heeft een ambtelijke werkgroep de vigerende
uitvoeringsovereenkomst geactualiseerd. Een aantal wijzigingen
is tekstueel en heeft te maken met het feit dat vanaf 1 januari
2018 de nieuwe Koers Jeugdhulp als beleidskader is ingegaan.
Daarnaast was actualisatie nodig in verband met de AVG. De
wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 2 van de brief van het
Algemeen Bestuur.
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 2019 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Tijdens de raadsvergadering van 17 april jl. heeft de heer Van
Groos een aantal vragen gesteld over de sturing van
Baanbrekers. In de brief van 18 april jl. komen deze vragen nog
een keer terug. De antwoorden in de brief komen overeen met
de reactie van portefeuillehouder Bakker tijdens de vergadering.
C-reate heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
de herontwikkeling van de percelen Grotestraat 163 - Winterdijk
15 in Waalwijk. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en
vervangen door negen woningen, waarvan één is gesitueerd aan

Besluit
1. In te stemmen met het aangaan van de nieuwe
uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Waalwijk en
de regio Hart van Brabant.

Besluit
vaststelling van de 4e administratieve begrotingswijziging
2019.
In te stemmen met de concept-reactie in de bijlage zodat
deze via de griffie naar de fractie van de ChristenUnie
verstuurd kan worden.

in te stemmen met de (start van de) voorgestelde wijze
van inspraak over het project Grotestraat 163-Winterdijk
15 (‘Wellsteeg’) en de raad hierover te informeren middels
de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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de Grotestraat, vier in de doorsteek tussen Grotestraat en
Winterdijk (waaronder een patiowoning) en vier tweekappers aan
de Winterdijk. Het project heeft de naam ‘Wellsteeg’.
Bij de totstandkoming van dit plan is bijzondere aandacht
besteed aan de aspecten cultuurhistorie en groen. Het bestaande
pand aan Winterdijk 15 is namelijk een gemeentelijk monument,
maar verkeert in vervallen staat. Hierdoor is de economische
waarde zo laag geworden dat herstel niet meer voorstelbaar is.
Aanpassing van de monumentale status is dan ook denkbaar,
mits er een plan wordt ontwikkeld dat past binnen de
cultuurhistorische context. Het beeldbepalende pand aan de
Grotestraat 163 is daarnaast verwerkt in de architectuur van de
nieuwbouw, waardoor het beeld behouden blijft. De Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie heeft inmiddels een positief advies gegeven
op de hoofdopzet van het plan. Daarnaast is het behoud van de
bomen aan de Winterdijk een belangrijke voorwaarde. Het
voorliggende plan voldoet ook op dit onderdeel.
Het plan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en er zijn voldoende
parkeervoorzieningen aanwezig in de omgeving. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan de benodigde ruimtelijke
onderbouwing, waarin de ruimtelijke relevante aspecten in beeld
worden gebracht. De verwachting is dat hierbij geen
onoverkomelijke belemmeringen naar voren zullen komen.
Vooruitlopend hierop wil de ontwikkelaar alvast starten met de
inspraak met de omgeving door een informatiebijeenkomst te
organiseren en hiervoor omwonenden uit te nodigen. Voorgesteld
wordt om hiermee in te stemmen en de raad middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.
In artikel 14 van de Financiële verordening gemeente Waalwijk
2017 staat:
De interne regels omtrent weerstandsvermogen en
risicomanagement worden vastgelegd in een Nota
weerstandsvermogen en risicomanagement. Deze nota wordt,
indien daartoe aanleiding bestaat, tenminste eenmaal per
raadsperiode geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad
aangeboden.
Er mag worden geconcludeerd dat conform het vastgestelde
beleid wordt gewerkt en dat de huidige nota nog steeds adequaat

Besluit

• de nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement van
de gemeente Waalwijk 2015” niet te actualiseren;
• de raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief
hierover te informeren.

Nr.

Onderwerp

B54.RNO

Jaarrekening 2018
en begroting 2020
Streekarchief
Langstraat Heusden
Altena (SALHA)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 14-05-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
is zowel qua beleid als uitvoering en daarmee is er geen
aanleiding om de bestaande nota te actualiseren. In bijgaande
raadsinformatiebrief wordt e.e.a. nader gemotiveerd.
In overeenstemming met de Gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 (de herziene
versie van 2019 moet nog gepubliceerd worden) heeft SALHA
haar voorlopige jaarrekening 2018 en begroting
2020/meerjarenbegroting 2021-2023 toegezonden.

de raad voor te stellen:
- De voorlopige jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan
te nemen;
- Geen zienswijze in te dienen;
- De geraamde bijdrage SALHA 2020 van € 350.751 op te
nemen in de Waalwijkse begroting 2020.

Voorlopige jaarrekening 2018
De voorlopige jaarrekening 2018 van SALHA is ter kennisname
naar de deelnemende gemeenten gestuurd. De accountant van
SALHA voert de controle van de jaarrekening 2018 uit in juni. De
controleverklaring wordt gevoegd bij de definitieve rekening, die
uiterlijk 15 juli aan de raden wordt gezonden.
De voorlopige jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat
van € 33.565,49, dat zal worden toegevoegd aan de Reserve
Exploitatiesaldi. Dit voordeel is met name het gevolg van lagere
personeelslasten (lagere te betalen detacheringsvergoeding
Baanbrekers i.v.m. ziekte). De overige financiële afwijkingen per
onderdeel zijn beperkt.

B55.RNO

Advies aan minister
Economische Zaken
en Klimaat inzake

Concept-begroting 2020 en meerjarenbegroting
In maart is de kaderstelling voor deze conceptbegroting
behandeld. De Raad heeft ermee ingestemd geen nadere
zienswijzen in te dienen op de kaderbrief waarin een verhoging
van de bijdrage per inwoner werd aangekondigd van 2% (€
7.000) voor de realisatie van een e-depot en een prijsindex
verhoging van 2%. In de voorliggende concept begroting en
meerjarenbegroting zijn er naast dat wat er werd aangekondigd
bij de kaderstelling, geen andere wijzigingen opgenomen. De
uiteindelijke verhoging voor Waalwijk komt in totaal neer op €
1,689 per inwoner, ofwel € 2,48%. Dit betekent een toename
van in totaal €9.338 voor Waalwijk, de bijdrage voor 2020 wordt
daarmee € 350.751.
Op 17 april 2019 ontvingen wij het verzoek om advies van de
minister van Economische Zaken en Klimaat over het verlengen
van de termijn voor het winnen van gas bij de winningslocatie

1. Uw advies tegen het verlengen van de gaswinning bij de
locatie Sprang in de gemeente Loon op Zand kenbaar te
maken middels bijgevoegde brief aan de minister, en de
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Sprang tot 2022. Deze locatie ligt in de gemeente Loon op Zand.
Het college van B&W van Waalwijk is aangewezen als wettelijk
adviseur. Na de ontvangst van de adviezen stelt de minister het
besluit op waarbij hij de adviezen betrekt. Tegen dat besluit kan
de gemeente te zijner tijd bezwaar maken als daar aanleiding
voor is.
Aangezien er op dit moment verschillende beroepszaken lopen
tegen de winningsbesluiten Waalwijk-Noord en Loon op Zand is
het belangrijk om in deze procedure een advies uit te brengen.
Gelet op het standpunt van uw college in die beroepszaken wordt
geadviseerd om in lijn van dat standpunt negatief te adviseren
over het verlengen van de gaswinning op de winningslocatie
Sprang.
Het advies is samengesteld in overleg met de gemeente Loon op
Zand en de provincie Noord-Brabant. Deze organisaties dienen
een advies in dat grotendeels gelijkluidend is.
Kamerbewoning:
Vorig jaar is gebleken dat in een aantal bestemmingsplannen en
ontwerpbestemmings beheersverordeningen binnen de gemeente bestemmingen zijn
plan
opgenomen die kamerbewoning rechtstreeks toelaten zonder dat
Parapluherziening
een toets aan onze beleidsregels hoeft plaats te vinden. Daarom
kamerbewoning
heeft de raad in mei vorig jaar het voorbereidingsbesluit
Waalwijk en
Kamerbewoning genomen, waarmee in afwachting van een
vaststelling beheers- parapluherziening van de bestemmingsplannen en het opnieuw
verordeningen (incl.
vaststellen van de beheerverordeningen omschakeling naar
regeling
kamerbewoning werd uitgesloten tenzij wordt voldaan aan de
kamerbewoning)
beleidsregels.
Het voorstel is nu om het ontwerpbestemmingsplan
Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk in procedure te
brengen en de raad voor te stellen de beheersverordeningen
‘Woonwijken’, ‘Hoefsven’ en ‘Natte Natuurparel, Eerste Zeine’
opnieuw vast te stellen inclusief een regeling voor
kamerbewoning, zodat de beleidsregels 'Huisvesting
arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige
personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk' in
alle gevallen van toepassing zijn.
Onderwerp
verlengen
winningsplan locatie
Sprang in de
gemeente Loon op
Zand

Besluit
raad te informeren over deze zienswijze middels de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1) Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening
kamerbewoning Waalwijk op wettelijke voorgeschreven
wijze in procedure te brengen;
De raad voor te stellen:
2) Kennis te nemen van het besluit van het college om het
ontwerpbestemmingsplan Kamerbewoning Waalwijk zonder
voorafgaande inspraak of participatie in procedure te
brengen, nu er geen sprake is van een beleidsvoornemen
in de zin van de ‘Algemene inspraak- en
participatieverordening Waalwijk 2012’;
3) Beheersverordening Natte Natuurparel, Eerste Zeine
(incl. regeling kamerbewoning),
NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezkb-va01 met bijbehorende
ondergrond GBKN BGT DKK 20170517 in elektronische en
papieren vorm vast te stellen;
4) Beheersverordening Woonwijken (incl. regeling
kamerbewoning), NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenkbva01 met bijbehorende ondergrond GBKN BGT DKK
20170517 in elektronische en papieren vorm vast te
stellen;
5) Beheersverordening Hoefsven (incl. regeling
kamerbewoning), NL.IMRO.0867.bvWWHoefsvenkb-va01
met bijbehorende ondergrond GBKN BGT DKK 20170517 in
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Besluit
elektronische en papieren vorm vast te stellen;
6) te bepalen dat de beheersverordeningen in werking
treden een dag na publicatie.
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een
de raad voor te stellen:
samenwerkingsverband tussen 25 Gemeenten en de Provincie en • Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2018;
heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van het
• Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020;
omgevingsrecht. Waalwijk heeft alleen de uitvoering van de
• Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de ontwerpbegroting
milieu- en asbesttaken (vergunningverlening, toezicht en
2020 en het aandachtspunt te delen dat de OMWB zich
handhaving) ondergebracht bij de OMWB.
primair richt op het wettelijk basistakenpakket;
• In de begroting 2020 van de gemeente Waalwijk op
Volgens de GR is de ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
product 708 Milieu een bedrag op te nemen van € 611.505
Midden- en West-Brabant (hierna: ontwerpbegroting 2020)
voor de bijdrage OMWB.
toegestuurd en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze over deze ontwerpbegroting 2020 in te
dienen. Van deze mogelijkheid willen we géén gebruik maken.
Wel willen we het volgende aandachtspunt meegeven:
De OMWB is opgericht voor de uitvoering van het inmiddels
wettelijk vastgelegde basistakenpakket. In de conceptbegroting
wordt een groei in taken en activiteiten geschetst. Dit roept
minimaal de schijn op van een voornemen tot taakuitbreiding.
Het verzoek is dat de OMWB zich primair richt op het wettelijke
basistakenpakket. Wij zijn geen voorstander van taakuitbreiding.
Met deze ontwerpbegroting heeft de OMWB de kwaliteitsslag van
vorig jaar gecontinueerd. De ontwerpbegroting 2020 is in lijn met
de kadernota OMWB en toont een financieel gezonde organisatie.
Verder zit de OMWB in een tussen fase waarbij er uitvoering
wordt gegeven aan de MWB-norm (Midden- en West-Brabant
norm) en groeit hierbij naar een gemeenschappelijk kwaliteitsen ambitieniveau voor Midden- en West- Brabant. Op basis van
de voorliggende ontwerpbegroting 2020 is de bijdrage van de
gemeente Waalwijk gesteld op € 611.505. Dit is ruim € 10.000
lager dan de bijdrage in 2019.
Daarnaast treft u in de bijlage voor kennisgeving de voorlopige
jaarrekening 2018 aan. De voorlopige jaarrekening sluit met een
positief resultaat van € 1.707.000. Dit wordt met name
veroorzaakt door een voordeel op inhuur derden en een voordeel
door achterblijvende IT-kosten in relatie tot het project SPEER en
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Databeheer. Bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening
2018 zal aan het AB worden voorgelegd een deel van dit
resultaat te bestemmen als budgetoverheveling naar 2020.
Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft de jaarlijkse P&Cstukken besproken en vrijgegeven voor behandeling in de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het gaat om
de volgende stukken:
- Jaarstukken 2018: het jaar is afgesloten met een positief
financieel resultaat. Daarnaast nam het aantal
bijstandsafhankelijke inwoners verder af. Dit stuk ligt ter
kennisname voor.
- Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023: de
hoogte van de gemeentelijke bijdragen liggen in lijn met de
hoogte van de bijdragen in de gewijzigde begroting 2019. Dit
stuk leggen we voor zodat uw raad de gelegenheid heeft om een
zienswijze in te dienen.
Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.
Op 26 maart 2019 nam uw college kennis van de conceptjaarstukken 2018, die vervolgens voorgelegd zijn aan de
accountant. Op dat moment gaf de jaarrekening een resultaat te
zien van € 5.111.000. Naar aanleiding van de controle en door
nadien verkregen nieuwe informatie (met name jaarrekening
Baanbrekers en diverse afrekeningen sociaal domein) valt het
uiteindelijke resultaat € 303.000 hoger uit en komt uit op €
5.414.000. Voorgesteld wordt om definitief te besluiten om het
batig rekeningsaldo te storten in de Algemene reserve, waarvan
€ 1.083.000 voor budgetoverheveling van 2018 naar 2019.
De accountant heeft nog niet de gehele controle kunnen
uitvoeren. Met name vindt nog nader onderzoek plaats naar
inhuur personeel derden en of al dan niet is voldaan aan
Europese aanbestedingsprocedures. De verwachting is dat hierop
nog een fout voor de rechtmatigheid voortvloeit.
Hoewel van Hart van Brabant, onderdeel regionale jeugd nog
geen verklaring is ontvangen, worden de in de rekening
opgenomen lasten als acceptabel bestempeld.
Van Zorglokaal is de goedkeurende verklaring al wel binnen
evenals de productieverantwoordingen en
accountantsverklaringen van de diverse zorgaanbieders.
Wederom is een oordeelsonthouding van de Sociale

Besluit

In te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel zodat
dit voorgelegd kan worden aan de raad (beoogde
bespreking op 4 juli).

1. De jaarstukken 2018 (programmarekening), onder
voorbehoud van het eindoordeel van de accountant
(hierna: onder voorbehoud) vast te stellen
2. Onder voorbehoud akkoord te gaan om het batig saldo
van €5.414.000 als bestemming te storten in de Algemene
reserve
3. De productrealisatie 2018 onder voorbehoud vast te
stellen en deze in handen te stellen van de griffie met het
verzoek deze in handen te stellen van de fracties in de
gemeenteraad.
4. Kennis te nemen van het concept-accountantsverslag
2018 (exclusief accountantsverklaring) en de nota van
verantwoording
5. Gelet op het halen van deadlines voor de aanlevering
van stukken bij de griffie de wethouder Financiën te
machtigen eventuele marginale aanpassingen in
raadsvoorstel en nota van verantwoording naar aanleiding
van het definitieve accountantsrapport te verwerken. Uw
college wordt hierover dan direct geïnformeerd.
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Besluit
Verzekeringsbank ontvangen. De onzekerheidsmarge is ongeveer
gelijk aan 2017 en komt uit op € 433.000. Deze onzekerheid valt
ruim binnen de door de raad vastgestelde tolerantiegrens van
ruim € 4 miljoen.
Inmiddels heeft de accountant een concept accountantsrapport
overlegd en besproken met de portefeuillehouder. Geadviseerd
hiervan kennis te nemen en de daarbij behorende (nog
onvolledige) nota van verantwoording vast te stellen en reeds toe
te zenden aan de raad. De raad kan deze stukken dan al
betrekken bij de oordeelsvorming voor het auditcomité (5 juni)
en de raadsbehandeling(en) van 20 juni en/of 4 juli 20919.
Aangezien er nog geen definitief accountantsrapport is, kan dit
evenals vorig jaar nog leiden tot aanpassing van het
raadsvoorstel en/of nota van verantwoording (eventueel bij
constatering van fout(en) bij inhuur derden).
U kunt de jaarrekening 2018 raadplegen via
waalwijk.begrotingsapp.nl (inlognaam: gemeentewaalwijk en met
wachtwoord W@@lwijk5141!).
Bij de raadsstukken wordt tevens meegezonden het door uw
college reeds eerder vastgestelde doelmatigheidsonderzoek
Formatie buitendienst.

