Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Plaatsing
ondergrondse
restafvalcontainer
Professor
PiersonstraatLaageinde

B03.OOT

Pilot praktijkondersteuning
huisartsen (POH)
jeugd-GGZ 20192021

B51.RNO

B52.RNO

Beantwoording ex
art. 47 vragen van
de SGP fractie m.b.t.
vergunningstraject
Loeffstraat 55
Beschermd wonen
2019-2020

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-11-2019
Samenvatting / toelichting
Op verzoek van VVE appartementenmcomplex Prof. Piersonstraat
22-28 plaatsing van een ondergrondse restafvalcontainer ter
hoogte van huis nr. Laageinde 50. Voorstel locatie is ter inzage
gelegd. Naar aanleiding hiervan is door zes belanghebbenden een
zienswijze ingediend. Na toetsing van deze zienswijzen aan de
beleidsregels en plaatsingseisen zijn de zienswijzen ongegrond
verklaard.
In het kader van de aangekondigde tekorten in de jeugdhulp wil
de gemeente Waalwijk al op korte termijn starten met de inzet
van een praktijkondersteuner huisartsen (poh-er) voor de jeugd
GGZ.
In de kadernota is hiervoor al aandacht gevraagd en heeft het
college de raad voorgesteld om voor 2020 en 2021 een bedrag
van € 48.000 uit de algemene middelen ter beschikking te
stellen.
In het licht van recente ontwikkelingen rond de tekorten in de
jeugdhulp, adviseren wij nu om de pilot steviger in te zetten en
hiervoor extra middelen ter beschikking te stellen.
Wij verwachten dat de animo bij de huisartsen groot is om aan
deze pilot deel te nemen vanwege de kansen die er liggen om de
kosten jeugdzorg, gezamenlijk, terug te dringen.

Hierbij de concept beantwoording van de ex art. 47 vragen van
de SGP fractie. Wij stellen u voor in te stemmen met de
bijgesloten brief en deze aan de griffie te doen toekomen.

Besluit
Akkoord te gaan met het plaatsen van een ondergrondse
restafvalcontainer op de voorgestelde locatie (zie bijlage)
nabij Laageinde nr. 50.

1. akkoord gaan met de inzet van praktijkondersteuners
jeugd GGZ in 2020;
2. PRO RCH en Zorroo opdracht verstrekken om de
praktijkondersteuners te plaatsen bij de
huisartsenpraktijken en te inventariseren waar de poh-ers
gehuisvest gaan worden;
3. aan PRO RCH een incidenteel budget beschikbaar te
stellen maximaal van € 49.420 ([1]) en aan Zorroo een
incidenteel budget van € 28.460;
4. voor de eventuele huisvesting van de
praktijkondersteuners een bedrag te ramen van € 20.000
en voor opstartkosten in 2019/2020 plm. € 7.000;
het project te laten monitoren en in juli 2020 de eerste
tussenrapportage op te (laten) leveren met een
eindevaluatie in november 2020 waarna over voortzetting
in 2021 kan worden besloten.
[1] De zorgverzekeraar neemt eveneens € 49.420 voor zijn
rekening, mits de gemeente 50% meefinanciert. De totale
kosten voor PRO RCH bedragen dus eigenlijk € 98.840.
Hoewel de raad ook voor 2021 € 48.000 ter beschikking
heeft gesteld, is de (co-financiering) van de
zorgverzekeraar in principe voor 1 jaar. Of die wordt
voortgezet wordt dus pas in het najaar van 2020 duidelijk.
De insteek is wel om deze pilot voor 2 jaar in te zetten.
In te stemmen met de bijgesloten beantwoordingsbrief en
deze aan de griffie te doen toekomen.

Door middel van bijgevoegde (regionale) Raadsinformatiebrief wil De Raad door middel van bijgevoegde regionale
het college de gemeenteraad informeren over de laatste
Raadsinformatiebrief te informeren over de laatste

Nr.

Onderwerp

B53.RNO

Verordening
Afvalstoffenheffing
2020 en Rioolheffing
2020

COLLEGEBESLUITEN D.D. 12-11-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
ontwikkelingen rond Beschermd Wonen en Maatschappelijke
ontwikkelingen rond Beschermd Wonen en
Opvang.
Maatschappelijke Opvang.
We stellen het college voor, de gemeenteraad de volgende
verordeningen vast te laten stellen:
1. Afvalstoffenheffing 2020
2. Rioolheffing 2020

de gemeenteraad de bovengenoemde
belastingverordeningen conform bijgaand raadsvoorstel ter
vaststelling voor te leggen.

