Nr.
B01.OOT

Onderwerp
Mandaatregeling
2020

B02.OOT

Vaststellingsovereen
komst KC Zanddonk

B03.OOT

Tarievenregeling
Sport 2020

COLLEGEBESLUITEN D.D. 19-11-2019
Samenvatting / toelichting
Aan het einde van elk jaar wordt het mandaatregister en -besluit
geactualiseerd. Namens alle teammanagers is hiervoor input
aangeleverd (zie bijlagen). Als bijlagen bij dit advies wordt van
het mandaatregister twee versies bijgevoegd: één versie waarop
de wijzigingen bijgehouden zijn en één versie zoals de nieuwe
mandaatregister er uit komt te zien.
Ook is een meer overzichtelijk overzicht met daarin de grootste
wijzigingen toegevoegd.
In de communicatie richting de medewerkers zal worden
benadrukt dat bij politiek sensitieve aangelegenheden
afstemming met het betrokken bestuursorgaan moet worden
bereikt, voorafgaand aan het nemen van een definitief besluit.
Bijgevoegd vindt u de tekst die toegevoegd zal worden aan de
versie van het register dat op intranet zal worden gepubliceerd.
De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de inwerking
treding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(WNRA).
In de op 13 december a.s. op te leveren nieuwbouw van KC
Zanddonk zijn voor basisschool Pater van der Geld, basisschool
OBS van der Heijden en MIKZ Kinderopvang ruimten
gerealiseerd. Het schoolbstuur van basisschool Pater van der
Geld (Stichting Leerrijk!) zal als juridisch eigenaar van het
gebouw de ruimten van OBS van der Heijden in gebruik geven en
voor de ruimten van MIKZ een huurovereenkomst afsluiten. Op
grond van de onderwijswet- en regelgeving dienen gemeente en
schoolbestuur nadere afspraken te maken over de verhuur. Het
gaat dan o.a. over de medewerking van de gemeente aan de
verhuur, de afdracht en inning van de huursom, de periode
waarvoor de huur wordt aangegaan, de bestemming van het
verhuurde bouwdeel, de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud en de aansprakelijkheid bij schade. In bijgevoegde
concept vaststellingsovereenkomst worden deze zaken geregeld.
Leerrijk! stemt in met de conceptvaststellingsovereenkomst.
Hierbij wordt u de Tarievenregeling Sport 2020 ter vaststelling
aangeboden. In deze regeling zijn de tarieven voor de
gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden
per 1 januari 2020 opgenomen. De tarieven zijn overeenkomstig
de vastgestelde begroting t.o.v. 2019 geïndexeerd met het
inflatiecorrectiepercentage van 2%. Slechts enkele zwemles- en

Besluit
Het college, de burgemeester, invorderingsambtenaar en
de heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun
bevoegdheden betreft:
-het mandaatregister 2020 vast te stellen en een dag na
publicatie inwerking te laten treden;
- Het mandaatregister 2019 in te trekken met ingang van
de dag na die van bekendmaking van het mandaatregister
2020.

in te stemmen met de tussen gemeente en Stichting
Leerrijk! te sluiten vaststellingsovereenkomst voor de
ingebruikgeving van ruimten aan OBS van der Heijden en
de verhuur van ruimten aan MIKZ Kinderopvang.
De huuropbrengst structureel te verwerken in de 1e
kwartaalbegrotingswijziging 2020.

Per 1 januari 2020 de bijgevoegde Tarievenregeling Sport
2020 vast te stellen en de Tarievenregeling Sport 2019 in
te trekken.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 19-11-2019
Samenvatting / toelichting
Besluit
doelgroep tarieven zijn niet geïndexeerd om de tarieven
marktconform te houden (zie bijgaand Excel-bestand).
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Onderwerp

B50.RNO

Artikel 47 van het
Reglement van
Orde// Problematiek
Wmo

Namens de SGP-fractie heeft dhr. Tiemstra vragen gesteld op
basis van artikel 47 RvO over 'Problematiek Wmo'. De vragen
van dhr. Tiemstra d.d. 24 oktober 2019 zijn bijgevoegd, evenals
de conceptreactie.

B51.RNO

Schriftelijke vragen
ex art. 47 RvO
Groenlinksaf m.b.t.
hulpmiddelen
verstrekking (WM0)

Namens de fractie van GroenLinksaf heeft mw. Pouw vragen
gesteld op basis van artikel 47 RvO over
hulpmiddelenverstrekking Wmo. De vragen van mw. Pouw d.d.
24 oktober 2019 zijn bijgevoegd, evenals de conceptreactie.

B52.RNO

Art. 47 vragen RvO
ChristenUnie inzake
arbeidsmigratie

De fractie van de ChristenUnie heeft een aantal vragen gesteld
over arbeidsmigratie.

De vragen van de fractie van ChristenUnie te
beantwoorden middels bijgevoegde brief.

B53.RNO

Raadsinformatiebrief
Buitengewone ALV
VNG 29 november
2019

1. Concept Raadsinformatiebrief vast te stellen, met dien
verstande dat het college de nagekomen motie van
Lelystad m.b.t. spoedeisende hulp ziekenhuizen
ondersteunt. Raadsinformatiebrief daarop aanpassen.

B54.RNO

Raadinformatiebrief
vuurwerk

Op 29 november vindt de Buitengewone ALV van de VNG plaats.
In het verleden heeft het college aan de gemeenteraad
toegezegd een raadsinformatiebrief te sturen met het
stemadvies, stemintentie van het college op de agenda. In dit
collegevoorstel concept raadsinformatiebrief.
Bijgaande raadinformatiebrief geeft het standpunt van het
college weer inzake vuurwerk in de gemeente Waalwijk.

B55.RNO

Schriftelijke vragen
art. 47 RvO fractie
SGP m.b.t. EHBO
Jong geleerd is oud
gedaan

Op 17 oktober heeft de raadsfractie van de SGP vragen gesteld
over EHBO lessen in het onderwijs.

Akkoord te gaan met bijgaande brief ter beantwoording
van de raadsvragen art. 47 RvO 'EHBO Jong geleerd is oud
gedaan'.

1. Kennis te nemen van de vragen van dhr. R. Tiemstra
namens de SGP-fractie d.d. 24 oktober 2019 inzake
'Problematiek Wmo'
2. Een schriftelijke reactie te sturen gericht aan dhr. R.
Tiemstra volgens bijgevoegd concept.
1. Kennis te nemen van de vragen van mw. Pouw namens
de fractie van GroenLinksaf d.d.
24 oktober 2019 inzake hulpmiddelenverstrekking Wmo;
2. Een schriftelijke reactie te sturen gericht aan mw. Pouw
volgens bijgevoegd concept.

bijgaande raadinformatiebrief door te sturen aan de raad.

