Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Subsidieverzoek
Regionaal Bureau
voor Toerisme De
Langstraat

B50.RNO

Raadsinformatiebrief
betreffende evaluatie
WIJ-Dienstencentra

B51.RNO

Toezichtoordeel
Jaarverslag Archief-

COLLEGEBESLUITEN D.D. 17-09-2019
Samenvatting / toelichting
Op 6 maart 2018 heeft uw college ingestemd met het oprichten
van een Regionaal Bureau voor Toerisme en heeft u besloten
voor de exploitatie van het RBT structureel subsidie beschikbaar
te stellen voor de jaren 2019 tot en met 2022 en dit te laten
opnemen in de meerjarenbegroting.
Nu heeft het RBT De Langstraat een subsidieaanvraag ingediend
voor de jaren 2019 en 2020.
Voor 2019 is een bedrag van €108.000 beschikbaar. Voor de
opstart van het RBT is reeds eerder dit jaar een subsidie
beschikbaar gesteld van €27.400,00. Voor het bemande
informatiepunt is voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2019
een bedrag van €18.214 beschikbaar gesteld aan de bibliotheek.
RBT De Langstraat verzoekt nu om een subsidie ad €81.188,00
voor 2019. Gelet op de al verstrekte subsidies, zie hierboven,
houden wij nog €62.386,00 over voor de subsidie 2019 aan RBT.
Wij stellen dus voor om €62.386,00 te verlenen aan het RBT voor
2019 en €18.802,00 af te wijzen.
Voor 2020 verzoeken zij om een subsidie groot €107.079,00. Op
basis van onze begroting stellen wij een bedrag van €105.000,00
beschikbaar voor de exploitatie van het RBT in 2020. Dit laatste
onder voorbehoud van goedkeuring door de raad tijdens de
begrotingsbehandeling. Dit houdt in dat wij €2.079,00 afwijzen.
In het coalitieprogramma Samen duurzaam vooruit is vastgelegd
dat de WIJ-Dienstencentra geëvalueerd gaan worden. Na een
aanbestedingsprocedure is de opdracht tot evaluatie gegund aan
bureau Dimensus uit Breda.
Het rapport is opgesteld door Dimensus en is uitdrukkelijk tot
stand gekomen samen met vertegenwoordigers van de vijf WIJDienstencentra. In het rapport worden de bevindingen van de
onderzoekers gepresenteerd, evenals hun conclusies en
aanbevelingen. Deze zijn met alle WIJ-Dienstencentra
gezamenlijk en later individueel besproken.
Samen met de WIJ-Dienstencentra zal er aan de aanbevelingen
gewerkt worden.
In bijgaande raadsinformatiebrief vindt u een samenvatting van
het rapport aan. Als bijlage bij de raadsinformatiebrief is het
rapport van Dimensus gevoegd.
Op grond van artikel 30 van de Archiefwet draagt het college
zorg voor de archiefbescheiden van de gemeente. In artikel 8

Besluit
In te stemmen met een subsidie van €62.386,00 voor 2019
en €18.802,00 af te wijzen;
In te stemmen met een subsidie van €105.000,00 voor
2020 en €2.079,00 af te wijzen.

• Kennis te nemen van de rapportage van bureau
Dimensus betreffende de evaluatie WIJ-Dienstencentra;
• De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief
op de hoogte te stellen van deze evaluatie.

het toezichtoordeel van de Provincie voor kennisgeving aan
te nemen en door middel van bijgaande bestuurdersbrief

Nr.

Onderwerp
en Informatiebeheer
2018

COLLEGEBESLUITEN D.D. 17-09-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
van de Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014 is
ter kennisname aan de Raad te sturen.
opgenomen dat het college jaarlijks verslag uitbrengt aan de
raad over de werkzaamheden die zijn verricht om te voldoen aan
art. 30 van de Archiefwet. In het kader van het beleidskader
Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beoordeelt de Provincie het
jaarverslag
Het jaarverslag volgt een vaste routing
- Het jaarverslag is besproken in de collegevergadering van 1903-2019
- Het jaarverslag is aan de Raad aangeboden op 19-03-2019
- Vervolgens hebben wij het jaarverslag op 30-04-2019, ter
beoordeling, toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van NoordBrabant.
- Nu hebben we de beoordeling van Gedeputeerde Staten
ontvangen (zie bijlage).
De gemeente Waalwijk voldoet aan de criteria uit het
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 van de
Provincie.

B52.RNO

B53.RNO

Raadsinformatiebrief
inpandige uitbreiding
Teresiaschool

Gedeputeerde Staten spreken hun waardering uit over de
verslaglegging op het gebied van archiefbeheer.
De realisering van de inpandige uitbreiding van de Teresiaschool,
waarbij schoolbestuur Leerrijk! optreedt als
bouwheer/opdrachtgever, loopt vertraging op.
In bijgevoegde concept brief wordt de raad geïnformeerd over de
stand van zaken.

in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief over de
inpandige uitbreiding van de Teresiaschool, met dien
verstande dat i.o.m. de portefeuillehouder de brief moet
worden aangepast waarbij moet worden toegevoegd
'uitgangspunt is dat de meerkosten voor eigen rekening
komen'.
Startnotitie
Op 4 februari 2016 stelde de raad de Nota publieke gezondheid
- De startnotitie voor de nota publieke gezondheid en
gezondheidsbeleid en 2016-2019 en het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen;
alcoholbeleid en
2019 vast. Beide beleidsnota’s dienen nu conform onze wettelijke - Kennis te nemen van de evaluaties van de nota publieke
evaluatie nota
verplichtingen geactualiseerd te worden. Daarom zijn de huidige
gezondheid 2016-2019 en het preventie- en
publieke gezondheid nota en dit plan nu ook geëvalueerd. In de evaluaties wordt
handhavingsplan 2016-2019;
en evaluatie
bekeken of de doelstellingen en geplande resultaten zijn behaald. - Hierover bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te
preventie- en
Voor het opstellen van het nieuwe beleid is een startnotitie
versturen.
handhavingsplan
opgesteld. Die ligt nu, inclusief de beide evaluaties, aan u voor.

Nr.
B54.RNO

Onderwerp
Beantwoording
vragen fractie CU ex
artikel 47 m.b.t.
‘driehoekshekken’.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 17-09-2019
Samenvatting / toelichting
De fractie van de CU heeft ons op 20 augustus 2019 een 11-tal
vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement van
Orde. De meeste ervan hadden betrekking op een paar
‘driehoekshekken’ met daarop de aankondigen van grote
evenementen in Waalwijk.
In de concept beantwoordingsbrief vindt u in cursief de CUvragen met daaronder onze antwoorden

Besluit
In te stemmen met de concept-beantwoordingsbrief, met
dien verstande dat antwoord 4 moet beginnen met
'overwegen'.

