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B01.O

Onderwerp
Mandaat directeur
Cannock Chase
Public B.V.
betreffende
gefiscaliseerd
parkeren

B02.O

Administratieve
begrotingswijziging
2019105

COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-06-2019
Samenvatting / toelichting
P1 On Street B.V. is belast met de heffing en invordering van
gemeentelijke parkeerbelastingen. Onderdeel hiervan is:
- Het in ontvangst nemen van de betalingen voor
naheffingsaanslagen parkeerbelasting en het in ontvangst nemen
van de betalingen voor ontheffingen in het betaald parkeren
gebied;
- Het in ontvangst nemen van de betalingen voor vergunningen
in het vergunninghoudersgebied en het in ontvangst nemen van
de betalingen voor toegangspassen t.b.v. het Promenade gebied;
- De invordering van de vastgestelde naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen en het duplicaat/herinnering van de
naheffingsaanslag parkeerbelasting.
Voor deze handelingen waren naast de directeur van P1 On
Street B.V. ook de directeur van Tobias-Beheer B.V. en de
directeur van Cannock Chase Public B.V. gemandateerd. Omdat
P1 On Street B.V. de gemeente Waalwijk voor de vaststelling van
het Mandaatregister 2019 liet weten de samenwerking met
Cannock Chase Public B.V. beëindigd te hebben, zijn de
mandaten betreffende Cannock Chase Public B.V. op 4 december
2018 ingetrokken. Inmiddels heeft P1 On Street B.V. de
samenwerking met Cannock Chase Public B.V. hervat. Om de
door P1 On Street B.V. aan Cannock Chase Public B.V.
opgedragen handelingen op correcte wijze uit kunnen voeren,
dienen opnieuw mandaten te worden verleend.

Besluit
De directeur van Cannock Chase Public B.V., naast de
directeuren van P1 On Street B.V. en Tobias-Beheer B.V.,
te mandateren voor:
- Het in ontvangst nemen van de betalingen voor
naheffingsaanslagen parkeerbelasting en het in ontvangst
nemen van de betalingen voor ontheffingen in het betaald
parkeren gebied;
- Het in ontvangst nemen van de betalingen voor
vergunningen in het vergunninghoudersgebied en het in
ontvangst nemen van de betalingen voor toegangspassen
t.b.v. het Promenade gebied;
- De invordering van de vastgestelde naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen en het duplicaat/herinnering van de
naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Met ingang van 1 januari 2019 valt sport onder de BTW
vaststelling van de 5e administratieve begrotingswijziging
vrijstelling. Dit betekent dat op alle uitgaven m.b.t. sport de BTW 2019.
niet meer aftrekbaar is. Om gemeentes hierin te compenseren is
de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport) in het leven
geroepen. De uitkering bedraagt 17,5% van alle in de begroting
opgenomen exploitatiebudgetten en investeringen sport, incl.
BTW. Het nadeel in verband met de wijziging van het BTWmengpercentage mag hierin ook meegenomen worden.
De betreffende budgetten op de producten en de budgetten op
de kostenplaatsen (i.v.m. wijziging mengpercentage) worden
opgehoogd. Hier tegenover staat de SPUK-uitkering van het Rijk.
Dit betekent een budgettair neutrale wijziging van de begroting.
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Onderwerp
Vaststelling subsidie
2018 Mikz
Peuteropvang en VVE
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Van Mikz Kinderopvang is een verzoek ontvangen voor
vaststelling subsidie 2018 van
€ 588.273,00. Met deze subsidie is uitvoering gegeven aan
Peuteropvang en
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Aan Mikz is een
exploitatiesubsidie verleend van
€ 766.392,00 op basis van de regeling Peuteropvang en VVE
2018 en het rapport ‘Toekomst peuteropvang in Waalwijk’ (n.a.v.
wet Harmonisatie 1-1-2018). Voor subsidieverlening 2018
hebben we het aantal kindplaatsen/subsidiebedrag uit het
rapport overgenomen. In artikel 6 van deze regeling is
vastgelegd dat vaststelling plaats vindt op basis van het
werkelijke aantal bezette peuterplekken. Daaronder wordt
verstaan het aantal afgenomen uren per werkelijk bezette
peuterplek (regulier en VVE). Indien bij vaststelling blijkt dat er
sprake is van minder bezette peuterplekken (het aantal
afgenomen uren per werkelijke bezette peuterplek regulier en
VVE) dan wordt het te veel aan verleende subsidie
teruggevorderd.

Besluit
- de subsidie voor Mikz 2018 vast te stellen op €
588.273,00 en het teveel verleende subsidie van €
178.119,00 terug te vorderen;
- € 89.060,00 te storten in de reserve in
Onderwijsachterstandenbeleid (conform specifieke uitkering
Rijk) en € 89.059,00 terug te boeken ten gunste van de
algemene middelen;
- het totale voordeel van € 178.119,00 te verwerken in het
Najaarsbericht 2019.

Uit het financieel verslag en het activiteitenverslag blijkt dat de
subsidie rechtmatig en doelmatig is besteed en blijkt dat de
kosten voor de werkelijke bezette peuterplekken € 588.273,00
zijn. Daarom wordt voorgesteld om de subsidie 2018 conform
verzoek Mikz vast te stellen op € 588.273,00 en het bedrag van
€ 178.119,00 terug te vorderen.
B04.OOT

Voordracht nieuw lid
Sociale Adviesraad

Conform de verordening is de Sociale Adviesraad op volle sterkte akkoord te gaan met de voordracht.
bij een bezetting van 9 leden, waaronder de onafhankelijk
voorzitter. Gelet op de huidige omvang van 6 leden is versterking
wenselijk. De SAR draagt mw. Mr. Jill van Weely voor als nieuw
lid.

B05.OOT

Vaststelling subsidie Van De Kindereijk is een verzoek ontvangen voor vaststelling
2018 De Kindereijk
subsidie 2018 voor een bedrag van € 12.375,00. Aan hen is een
Peuteropvang en VVE exploitatiesubsidie verleend van € 37.155,00 voor peuteropvang
en Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) op basis van de
regeling Peuteropvang en VVE 2018. In artikel 6 van deze
regeling is vastgelegd dat vaststelling plaats vindt op basis van

- de subsidie 2018 van De Kindereijk vast te stellen op €
12.375,00 en het teveel verleende subsidie van €
24.780,00 terug te vorderen;
- Het bedrag van € 24.780,00 terug te boeken ten gunste
van de algemene middelen en dit te verwerken in het
Najaarsbericht 2019.
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Besluit
het werkelijke aantal bezette peuterplekken. Indien bij
vaststelling blijkt dat er sprake is van minder bezette
peuterplekken dan wordt het te veel aan verleende subsidie
teruggevorderd.
Door vertraging in de (ver)bouwwerkzaamheden is de Kindereijk
in 2018 niet gestart met een nieuwe groep (VVE)peuteropvang.
Wel hebben zij 11 peuters met een VVE indicatie opgevangen in
de KO. Op basis de regeling Peuteropvang en VVE 2018 betekent
dit voor De Kindereijk een subsidie van € 12.375,00 (11 VVE
peuters in KO x € 1.125,00 bedrag per VVE-peuter in KO).
Uit het financieel verslag en het activiteitenverslag blijkt dat de
subsidie rechtmatig en doelmatig is besteed en blijkt dat de
kosten voor de werkelijke bezette (VVE)peuterplekken €
12.375,00 zijn. Daarom wordt voorgesteld om de subsidie 2018
conform verzoek van De Kindereijk vast te stellen op €
12.375,00 en het bedrag van € 24.780,00 terug te vorderen.

B51.RNO

B52.RNO

Ontwerpbestemming
splan "Tilburgseweg
1 Waalwijk"

Jaarrapport Hart van
Brabant 2018,
exclusief Jeugdhulp

Het voorontwerpbestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk”
(dat voorziet in onder meer in een hotelontwikkeling op de
locatie Groenrijk) heeft recentelijk ter inzage gelegen. In dit
kader zijn 12 vooroverleg- en inspraakreacties ingekomen. Deze
reacties zijn bestudeerd en hebben waar nodig geleid tot
aanvullingen c.q. aanscherpingen van de bij dit bestemmingsplan
behorende onderzoeken en aanpassingen in de toelichting en de
planregels van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om verder in procedure
gebracht te worden.
De Regio Hart van Brabant is wettelijk verplicht om uiterlijk 15
juli een complete jaarrekening in te dienen bij de provincie. Het
jaarrapport (inhoudelijk & financieel) is door het Algemeen
Bestuur goedgekeurd en verzonden naar alle negen
gemeenteraden. Zij kunnen een zienswijze indienen tot uiterlijk 4
juli. Op 5 juli staat er een AB gepland om het Jaarrapport
(inclusief Jeugd) goed te keuren voor verzending naar de
provincie.

1.
In te stemmen met de Nota van inspraak en
wettelijk vooroverleg bestemmingsplan “Tilburgseweg 1
Waalwijk”;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk”
op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen en de
indieners van de inspraakreacties hiervan per brief in
kennis te stellen;
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
(concept)bestuurdersbrief. I.o.m. portefeuillehouder
zomervakantie nader toelichten.
1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2018 Regio Hart
van Brabant, exclusief Jeugdhulp.
2. Het bijgevoegd Raadsvoorstel vast te stellen en door te
sturen naar de gemeenteraad.

Nr.

Onderwerp

B53.RNO

Beantwoording
raadsvragen artikel
47 RvO fractie SGP
inzake alcoholbeleid
Strategische
Meerjaren Agenda
Hart van Brabant

B54.RNO
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Besluit
De jaarrekening Jeugdhulp 2018 wordt verwacht in de aanloop
van de (regio) Radenavond van 26 juni. Dit tijdschema heeft
echter wel tot gevolg dat er geen afzonderlijke zienswijzeronde
meer kan worden gehouden inzake de (pas later beschikbare)
jaarcijfers jeugdhulp.
De fractie SGP heeft schriftelijke vragen gesteld op grond van
De brief met de beantwoording van de gestelde vragen
artikel 47 RvO inzake het Preventie- en Handhavingsplan alcohol door te sturen aan de fractie van de SGP.
2016-2019 en de bijbehorende handhaving van de regels.
Begin april hebben de gemeenteraden de concept SMA
ontvangen. Dit in voorbereiding van de Verenigde Vergadering en
met het verzoek om voor 5 juli zienswijze kenbaar te maken. Er
is gekozen om de procedure voor instemming van de
gemeenteraden los te zien van de (aangenomen) moties tijdens
de Verenigde Vergadering. De reactie van het AB op die moties
(al dan niet opvolgen/ uitvoeren) gaat later richting de
gemeenteraden.
De inzet van het college voor de SMA was: (1) het opnemen van
(effect) indicatoren, (2) integraliteit sociaal domein onder eigen
regie houden, (3) kwaliteit in plaats van kwantiteit in de
regionale samenwerking en (4) ruimte om een eigen lokale
afweging te maken. De inzet op 1, 2 en 4 zit voldoende in de
SMA. Het verder uitwerken van de (effect) indicatoren in een
dashboard kan door keuzes te maken binnen de bestaande
budgetten en door eventueel de reserves aan te spreken. In
2018 heeft de regio €83.000 toegevoegd aan de reserves (zie
Jaarrekening 2018, Hart van Brabant).
De Strategische Meerjaren Agenda laat veel vragen open over de
haalbaarheid. Wie de SMA als 'contract' ziet moet concluderen
dat de financiële capaciteit (inwonersbijdrage), de capaciteit voor
aansturing (programmabureau) en de capaciteit voor uitvoering
(bij de deelnemende gemeenten) moet worden verhoogd. Wie de
SMA als een ambitiedocument, een stip op de horizon ziet, kan
vanuit de SMA de vertaalslag maken naar een realistische
uitvoeringsprogramma dat past binnen de huidige financiële en
ambtelijke capaciteit. Het is onduidelijk welke van deze twee
richtingen de regionale samenwerking gaat.

1.In te stemmen met de concept Strategische Meerjaren
Agenda Hart van Brabant.
2. Het raadsvoorstel vast te stellen en door te zenden aan
de gemeenteraad.
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Besluit
Het college heeft eerder gekozen voor een realistische
uitvoeringsagenda en het niet verhogen van de inwonersbijdrage.
Uiteindelijk heeft het AB besloten, met instemming van Waalwijk,
tot een tijdelijke verhoging van de bijdrage ten behoeve van een
regionale programmamanager Sociaal Domein.

