Nr.
B01.O

Onderwerp
Maatschappelijke
activering: business
case, hardlopen,
'JIJ'-project en
coördinator

COLLEGEBESLUITEN D.D. 25-06-2019
Samenvatting / toelichting
In maart zijn we gestart met het eerste experiment voor
maatschappelijke activering. Na de zomer voegen we hier twee
nieuwe initiatieven aan toe: hardlopen en duo-coaching. Met
deze aanpakken zorgen we ervoor dat meer inwoners die thuis
zitten actief worden en mee gaan doen in de samenleving.
Daarnaast professionaliseren we de projectorganisatie en stellen
we tijdelijk een coördinator aan.

Besluit
1. In te stemmen met de verlenging van coach ‘BART’. De
kosten hiervan bedragen €19.140 (exclusief BTW).
2. In te stemmen met de pilot hardlopen door
Hartlopenwerkt!. Kosten: €21.185 (exclusief BTW).
3. In te stemmen met het ‘JIJ’-project door
KeulardsMBrouwers. Kosten: €24.750 (exclusief BTW).
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
werkbudget waarmee kleine hobbels die deelname aan
activiteiten in de weg staan, uit de weg geruimd kunnen
worden. Kosten: €1.000.
5. In te stemmen met de tijdelijke aanstelling van een
coördinator maatschappelijke activering. Kosten: €58.250.

B02.OOT

Beschermd Wonen
en Maatschappelijke
Opvang: regionale
samenwerking

Vanwege de aanstaande decentralisatie (vanaf 2021 of later) van
beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) van
centrumgemeenten naar regiogemeenten moet gemeente
Waalwijk een aantal keuzes maken. Over die keuzes is
bijgevoegde notitie geschreven, waarin op basis van
achtergrondinformatie en kaders een advies wordt gegeven voor
een toekomstig scenario. Het advies is om te kiezen voor
scenario 3 uit de notitie: regionale samenwerking in regio Hart
van Brabant en BW en MO gezamenlijk in te kopen (behalve
wellicht beschermd wonen extramuraal), met daarbij lokale
ontwikkeling van het aanbod en lokaal contractmanagement. Het
toezicht op BW en MO gezamenlijk te organiseren en daarnaast
vanaf 2021 te experimenteren met een lokale toegang voor BW.
Wanneer u met dit advies akkoord gaat, zullen wij hierover
binnenkort een raadsinformatiebrief ter besluitvorming aan u
voorleggen.

6. De kosten van punten 1 tot en met 5 ten laste te
brengen van de begrotingspost ‘Maatschappelijke
activering’. Die post biedt voldoende ruimte.
- Op basis van bijgevoegde notitie voor wat betreft
regionale samenwerking voor BW en MO te kiezen voor
scenario 3, variant 3:
o Regionale inkoop intramurale voorzieningen, met daarbij
lokale ontwikkeling van het aanbod en lokaal
contractmanagement
o Lokale inkoop extramurale voorzieningen als die
aansluiten bij onze reguliere Wmo-inkoop
o Regionale organisatie toezicht op BW en MO en
onderzoeken of gezamenlijk toezicht op Wmo-begeleiding
mogelijk is
o Starten met een pilot lokale toegang vanaf 2021
- Deze voorkeur van gemeente Waalwijk voor te leggen
aan het regionaal portfeuillehoudersoverleg Hart van
Brabant op 18 juli 2019;
- Daarbij aan te geven dat gemeente Waalwijk enkele
punten (zie daarvoor paragraaf 3 van de toelichting bij dit
voorstel) essentieel acht voor een goede regionale
samenwerking.
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B50.RNO

Vragen ex art 47
ChristenUnie inzake
arbeidsmigrantencam
pus Pompweg

B51.RNO

Artikel 47 vragen
ChristenUnie inzake
vergunningtarieven
parkeren

B52.RNO

Herziening tarieven
parkeervergunningen
, -ontheffingen en
abonnementen

B53.RNO

Art 47 vragen RvO
SGP fractie inzake
huisartsentekort
Schriftelijke vragen
art.47 Reglement
van Orde van de VVD
betreffende dyslexie
- industrie

B54.RNO

B55.RNO

Op 27 mei 2019 zijn
schriftelijke vragen
gesteld namens de

COLLEGEBESLUITEN D.D. 25-06-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
De fractie van de ChristenUnie heeft onder de titel “uitknijpen
van arbeidsmigranten” schriftelijke vragen gesteld ex art 47
R.v.O vragen gesteld aan uw college inzake de voorbereidingen
voor de realisatie van een campus voor arbeidsmigranten aan de
Pompweg op bedrijventerrein Haven in Waalwijk. Ik adviseer de
fractie te antwoorden volgens bijgaand concept.
De raadsfractie ChristenUnie heeft vragen ex. Artikel 47 RvO
gesteld naar aanleiding van de bestuurdersbrief 25-19 inzake de
tarieven voor parkeervergunningen, -ontheffingen en
abonnementen. Middels bijgaande brief worden deze vragen
beantwoord.

de ChristenUnie te antwoorden conform bijgaand concept.

Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen m.b.t. het verlagen van de tarieven voor de
parkeervergunningen etc. Middels de bestuurdersbrief 25-19 van
21 maart 2019 is een reactie op de overwegingen achter deze
motie gegeven. In dezelfde bestuurdersbrief is aangekondigd dat
de portefeuillehouder bij de behandeling van de Kadernota 2020
een voorstel voor de tarieven voor de parkeervergunningen etc.
zal voorleggen.
In het bijgevoegde raadsvoorstel wordt voorgesteld de tarieven
voor de parkeervergunningen etc. ongewijzigd te laten ten
opzichte van 2018 en per 2020 te indexeren conform het nader
vast te stellen gemeentebrede indexeringspercentage.
Op 28 mei 2019 stelde de SGP fractie raadvragen over het
huisartsentekort.

Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming door te
geleiden naar de raad.

Door de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel
47 van het Reglement van Orde over de dyslexie – industrie, de
budgetten jeugdhulp en aantallen cliënten.
Aanleiding is onder andere een publicatie door het platform voor
onderzoeksjournalistiek Follow the money op 1 juni 2019.
In bijgevoegde brief treft u de beantwoording aan op de vragen
die gesteld zijn.
Op 27 mei 2019 zijn schriftelijke vragen gesteld namens de
Fractie Lijst IJpelaar. Voorgesteld wordt om deze middels
bijgevoegde brief te beantwoorden.

Akkoord te gaan met de inhoud van de brief waarin de
vragen van de VVD over de dyslexie- industrie en de
budgetten /aantallen zijn beantwoord.

In te stemmen met de beantwoording in bijgaande brief
van de gestelde vragen en deze brief ter afhandeling door
te geleiden naar de raadsgriffie.

kennis te nemen van de betreffende vragen en die te
beantwoorden conform bijgevoegde brief.

De gestelde schriftelijke vragen door de Fractie Lijst
IJpelaar middels bijgevoegde brief te beantwoorden
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B56.RNO

Onderwerp
Fractie Lijst IJpelaar.
Voorgesteld wordt
om deze middels
bijgevoegde brief te
beantwoorden.
Visie wegenstructuur
"omgeving
Hooipolder"

COLLEGEBESLUITEN D.D. 25-06-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit

In 2030 bestaat er een geheel nieuwe situatie op en rondom
knooppunt Hooipolder in vergelijking met de huidige situatie.
Rijkswaterstaat investeert in het verbeteren van het
Rijkswegennet met het doel de congestie op de A27 en in het
knooppunt Hooipolder weg te nemen. Daarvoor worden
verschillende maatregelen genomen die inmiddels zijn vastgelegd
in een Tracébesluit.
Verkeersmodelsimulaties tonen aan dat met de voorgenomen
aanpassingen aan het knooppunt er geen files meer optreden en
het verkeer ongehinderd haar weg kan vervolgen. Dat betekent
ook dat de noodzaak om het knooppunt te vermijden en het
onderliggend wegennet als alternatieve route te gebruiken wordt
weggenomen. Gelijktijdig met het verbeteren van de
doorstroming op en rond het knooppunt Hooipolder gaan de
verkeerstromen in de directe omgeving van knooppunt
Hooipolder veranderen door het vervallen van afrit 34
Raamsdonkveer en weggebruikers die een andere routes moeten
gaan zoeken.
Vanuit de Provincie Noord-Brabant is een budget van maximaal 5
miljoen euro beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen in
directe omgeving van Hooipolder die de bereikbaarheid en de
leefbaarheid voor de kernen en het buitengebied borgen. Om
aanspraak te kunnen maken op een eventuele bijdrage vanuit
deze middelen, dienen de gemeenten Waalwijk en
Geertruidenberg vóór 1 juli 2019 een gezamenlijk gedragen plan
met maatregelen in te dienen. Dit mag een plan op hooflijnen
zijn maar het moet voldoende inzicht geven in de beoogde
maatregelen en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Het college zich te committeren aan de “Visie
Wegenstructuur Omgeving Hooipolder” (bijlage 1), door:
a. Kennisnemen van de stand van zaken en de nog te
zetten processtappen;
b. De Raad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief
(bijlage 2) te informeren vóór 1 juli 2019;
c. De provincie vóór 1 juli 2019 in te lichten over het
akkoord van het college middels de bijgevoegde
conceptbrief (bijlage 3);
d. De provincie vóór 1 juli 2019 de ”Visie Wegenstructuur
Omgeving Hooipolder” (bijlage 1) toe te sturen.

