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In juni 2019 heeft het college ingestemd met de aanstelling van
een coördinator maatschappelijke activering voor de duur van
een jaar (tot medio 2020). Nu zijn we een half jaar onderweg en
behalen we de eerste resultaten. We zien ook dat de coördinator
onmisbaar is om de vier experimenten maatschappelijke
activering te kunnen draaien. Om ervoor te zorgen dat we in
2020 continuïteit hebben op deze functie, stellen we voor om
middelen beschikbaar te stellen tot eind 2020. Dit komt neer op
verlening met een half jaar.
Subsidie Bibliotheek
Bibliotheek Midden-Brabant heeft een subsidieaanvraag voor
Midden-Brabant 2020 2020-2023 gedaan.
In verband met de ondertekening van het nieuwe
samenwerkingsconvenant (juni 2020) met de Bibliotheek hebben
we besloten om nu enkel de aanvraag voor 2020 in behandeling
te nemen en de aanvraag voor 2021-2023 af te wijzen. We willen
namelijk graag de afspraken uit het nieuwe
samenwerkingsconvenant meenemen in de nieuwe
subsidieperiode. Daarom stellen wij voor om Bibliotheek MiddenBrabant voor één jaar, 2020, subsidie te verlenen.
In het Najaarsbericht hebben we al aangekondigd dat we de
indexering, zoals afgesproken in het huidige convenant, willen
toepassen. Dit betekent dat het bedrag hoger uit zal vallen dan
het begrootte bedrag in de subsidieregeling. Echter, op het
moment dat de begroting opgesteld werd, was er nog geen
duidelijkheid over het indexeringsbedrag.
Administratieve
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begrotingswijziging
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
2019108
de 8e administratieve begrotingswijziging 2019 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Budgetsubsidie
Theater De Leest verzoekt om een budgetsubsidie ad €
Theater De Leest
1.109.035,00 voor het jaar 2020. Dit is conform de
2020
gemeentelijke begroting van 2020.
Theater De Leest is het podium voor kunstuitingen aan
professionele en amateurorganisaties en tevens het podium voor
filmvoorstellingen. Naast het reguliere aanbod programmeert De
Leest meer en meer activiteiten voor doelgroepen die de weg
naar het theater moeilijk weten te vinden zoals eenzame ouderen
(dansvoorstelling 'Gouden Dageraad) en Poolse arbeiders
(filmvoorstelling) Het theater vervult hiermee ook een
Onderwerp
Verlenging inzet
coördinator
maatschappelijke
activering

Besluit
In te stemmen met het verlengen van de inzet van de
coördinator maatschappelijke activering en de middelen
hiervoor vrijmaken.

In te stemmen met subsidieverlening voor 2020 €
1.253.622,00.

de 8e administratieve begrotingswijziging 2019 vast te
stellen.
in te stemmen met het verlenen van een budgetsubsidie ad
€ 1.109.35,00 aan Theater De Leest voor 2020.
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Waalwijk subsidie
2020-2023
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Toegankelijkheidstoets Ongehinderd
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maatschappelijke taak. Wij vinden het belangrijk dat Theater De
Leest deze rol in de toekomst zal blijven vervullen.
Het Kunstencentrum Waalwijk is de instelling voor het aanbieden
van onderwijs aan met name kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar op het gebied van zang, muziek, dans, theater en beeldende
vorming.
Jaarlijks volgen ruim 1.800 mensen, jong en oud, structureel
kunstonderwijs bij het Kunstencentrum. Zowel het aantal
cursussen als het aantal cursisten groeit nog steeds.
Instellingen voor cultuureducatie ontwikkelen zich steeds meer
van louter cursusinstituut naar culturele basisvoorziening die een
belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van het culturele leven
van een stad en regio. KCW werkt samen met vrijwel alle scholen
(5.000 scholieren) en levert bijdragen aan diverse evenementen.
Ook werkt zij samen met instellingen als Theater De Leest,
Tavenu en de bibliotheek, ouderenorganisaties en met de vele
amateurkunstgezelschappen in de gemeente Waalwijk.
Daarom vinden we het belangrijk om het Kunstencentrum
Waalwijk te ondersteunen met al haar activiteiten in de
gemeente Waalwijk.
Het VN-Verdrag voor de rechten voor mensen met een beperking
verplicht gemeenten om
maatregelen te treffen om te stimuleren dat mensen met een
beperking optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.
Samen met ervaringsdeskundigen werkt de gemeente Waalwijk
aan de totstandkoming van een inclusie agenda met daarin de
prioriteiten voor de komende jaren. Een belangrijke stap hiernaar
vormt de toegankelijkheidstoets. Het college wordt voorgesteld
akkoord te gaan met de offerte van Ongehinderd (zie ook hun
website Ongehinderd.nl), een organisatie die de toegankelijkheid
van openbare gebouwen en locaties in onze gemeente kan
toetsen en in beeld brengt (voor de gemeente, maar in het
bijzonder voor inwoners/ bezoekers met een beperking).
Het bevorderen van toegankelijkheid beperkt zich niet tot de
toegang tot zorg en welzijn. Het strekt zich uit over tal van
beleidsterreinen: economie en werkgelegenheid, vervoer, de
inrichting van de openbare ruimte. Maar het gaat ook om
openbare aangepaste toiletten, communicatie en het programma
voor de binnenstad. Het gaat om een andere manier van werken

Besluit

in te stemmen met een subsidie ad €863.897,00
en €20.666,00 af te wijzen;
in te stemmen met een subsidie ad €854.647,00
en €48.535,00* af te wijzen;
in te stemmen met een subsidie ad €869.100,00
en €49.650,00* af te wijzen;
in te stemmen met een subsidie ad €884.002,00
en €50.604,00* af te wijzen
- indexering budgetsubsidie met 1,85% geldt tot
2021 en de bedragen 2021 t/m 2023 zijn onder
begrotingsvoorbehoud.

voor 2020
voor 2021
voor 2022
voor 2023
en met

• In te stemmen met de geschetste aanpak om te komen
tot een inclusie agenda om daarmee de beweging op gang
te brengen naar een inclusievere samenleving;
• Wethouder Odabasi te benoemen tot coördinerend
wethouder Lokale inclusie agenda;
• Akkoord gaan met de inzet van Ongehinderd om de
toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en locaties
in kaart te brengen en toegankelijkheidsinformatie hierover
te ontsluiten voor het publiek.

Nr.

B07.OOT

B08.OOT

B09.OOT

COLLEGEBESLUITEN D.D. 17-12-2019
Samenvatting / toelichting
en denken. Wanneer bij de ontwikkeling van beleid direct
toegankelijkheid wordt meegenomen, zijn er uiteindelijk minder
(verregaande) aanpassingen nodig en worden eventueel
gemaakte kosten vaak (ruimschoots) terugverdiend. Het is van
belang dat de verantwoordelijkheid voor het werken aan de
uitvoering van het VN-Verdrag duidelijk is belegd. Op bestuurlijk
niveau kiezen veel gemeenten er voor deze verantwoordelijkheid
bij een coördinerend wethouder neer te leggen. Met als voordeel
dat er een duidelijk aanspreekpunt is. Voorgesteld wordt
wethouder Odabasi te benoemen tot coördinerend wethouder
Lokale inclusie agenda.
Subsidieverlening
Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft op 26 april 2019 een
Slachtofferhulp 2020 subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van hulp aan
slachtoffers en nabestaanden in 2020. De stichting vraagt de
gemeente Waalwijk om een bedrag van € 13.995,00. Zij baseert
dit bedrag op een bijdrage van € 0,29 per inwoner. Voorgesteld
wordt om dit gevraagde bedrag gedeeltelijk te honoreren,
namelijk voor € 9.518,00, en een bedrag van € 4.477,00 af te
wijzen.
Zorg- en
Vanwege aanpassingen in de Avg dient het
Veiligheidshuis
samenwerkingsconvenant uit 2017 en het bijbehorende privacy
Privacy protocol en
protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant
Samenwerkingsconve opnieuw te worden vastgesteld door de colleges van de
nant 2019
deelnemende colleges en de samenwerkingspartners.
Arbeidsmigrantenca
Sinds enkele jaren is een marktpartij bezig met de ontwikkeling
mpus Het Snoekske
van het perceel en gebouw van zalencentrum Het Snoekske aan
de Valkenvoortweg in Waalwijk tot arbeidsmigrantencampus voor
292 personen. Begin dit jaar was het gemeentelijk beleid in deze
voldoende uitgekristalliseerd dat een omgevingsvergunning voor
dit plan is aangevraagd. Vergunningverlening leek onlangs
mogelijk hoewel hier voor de ontwikkelende partij wel hoge
kosten aan verbonden zijn. Zo dienen (kostbare) aanpassingen
aan het riool doorgevoerd worden, waarvan de kosten voor
rekening van de ontwikkelaar komen. Onlangs zijn hier nog de
problemen inzake stikstofdepositie en PFAS bij gekomen, wat
voor de ontwikkelaar reden is geweest dit grootschalige plan los
te laten. Ten einde toch een campus te realiseren heeft hij ons
gevraagd de mogelijkheden te bekijken voor een kleinschaliger
campus ( 50 arbeidsmigranten) binnen het bestaande gebouw. In
Onderwerp

Besluit

- Stichting Slachtofferhulp Nederland voor € 9.518,00
subsidie te verlenen ten behoeve van hulp aan slachtoffers
en nabestaanden in 2020 en een bedrag van € 4.477,00 af
te wijzen
- Stichting Slachtofferhulp hiervan op de hoogte te stellen
middels bijgevoegde brief.
in te stemmen met het vernieuwde
samenwerkingsconvenant met bijbehorend privacy protocol
de burgemeester namens het college te mandateren beide
documenten te ondertekenen
de initiatiefnemer mee te delen geen medewerking te
willen verlenen aan de realisering van zijn plannen voor
een migrantencampus aan de Valkenvoortweg voor minder
dan 250 arbeidsmigranten.

Nr.
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Subsidieverlening
Blauwe Maan 2020

B11.OOT

Inzet Beweegcoach
Senioren 2020
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het gemeentelijk beleid inzake de huisvesting van
arbeidsmigranten ten noorden van de A 59 past echter geen
campus met minder dan 250 bewoners. Destijds is geoordeeld
dat dergelijke campus te klein zou zijn om hier voldoende beheer
op te zetten en de mogelijkheden voor extra voorzieningen (ver
van de stedelijke voorzieningen) zeer beperkt zijn. Het is daarom
dat wij u adviseren vast te houden aan het bestaand beleid en de
initiatiefnemer mee te delen geen medewerking te willen
verlenen aan een campus met minder dan 250 arbeidsmigranten.
De Stichting Blauwe Maan heeft voor 2020 bij alle gemeenten
van de regio Hart van Brabant een subsidieverzoek ingediend
(evenals in 2018 en 2019). Voor Waalwijk een bedrag van
€34.480. Blauwe Maan richt zich op ondersteuning en
begeleiding van mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel
geweld. In dit voorstel wordt u geadviseerd Blauwe Maan voor
€10.000 te subsidiëren (evenals in 2019). Hiermee wordt de
relatie die is gestart in 2019 gecontinueerd en is er gelegenheid
om de ingezette werkzaamheden en acties nader te monitoren.
Gedurende 2020 kan dan worden bezien of en hoe de relatie
daarna kan worden voortgezet.
Vanaf 1 januari 2018 kennen we in onze gemeente de
Beweegcoach Senioren om bewegen onder de ouderen in onze
gemeente te stimuleren. Met collegebesluit d.d. 23 mei 2017 is
deze tijdelijke functie van 0,67 fte met een aanstelling van twee
jaar (2018 en 2019) bij ContourdeTwern ingevuld. Samen met
zorginstellingen Schakelring en Stichting Maasduinen wordt deze
functie inhoudelijk aangestuurd.
De beweegcoach heeft regelmatig contact met ouderen die
belemmeringen ervaren om te gaan bewegen. Er is sprake van
een wijkgerichte aanpak waarbij vraag en aanbod in beeld is
gebracht en ouderen zijn begeleid naar bestaande en nieuwe
activiteiten. Met individuele begeleiding wordt gezocht naar
passend beweegaanbod wat aansluit bij de wensen, behoeften en
mogelijkheden. Samen met de partners uit het opgebouwde
netwerk wordt er gesignaleerd en doorverwezen. Deze aanpak
sluit aan bij onze gemeentelijke doelen ten aanzien van de
dementievriendelijke gemeente en ons lokale Wmo- en
gezondheidsbeleid.
In bijgaand verslag en factsheet zijn de resultaten in beeld

Besluit

• De subsidieaanvraag van Stichting Blauwe Maan voor
2020 gedeeltelijk toe te kennen (€10.000) en een bedrag
van €24.480 af te wijzen; en
• De kosten ten laste te brengen van kostenplaats 605055.

ContourdeTwern voor 2020 de opdracht te verstrekken
voor het bedrag van € 46.275 (salariskosten voor 0,67 fte)
de Beweegcoach Senioren in te zetten in samenwerking
met de zorginstellingen Schakelring en Stichting
Maasduinen;
- Prestatieafspraken over de inzet van de Beweegcoach
Senioren met de budgetsubsidie 2020 aan ContourdeTwern
vast te leggen;
- De kosten van € 46.275 ten laste te brengen van het
product Sportbeleid € 30.850 (€ 25.850 Brede Regeling
Combinatiefuncties/€ 5.000 ouderensport) en Wmo
Algemeen € 15.425.
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gebracht. Er zijn mooie resultaten geboekt zoals o.a. de
individuele begeleiding waarvan ruim 58% is doorgestroomd naar
regulier beweegaanbod en de samenwerking met het
opgebouwde netwerk. De komende jaren willen we de functie
van de Beweegcoach Senioren in samenwerking met
ContourdeTwern en de zorgprofessionales continueren. Dit vraagt
voor 2020 een eenmalige dekking. Structurele inzet vanaf 2021
wordt via de kaderstelling aan u ter besluitvorming aangeboden.
VNG rapport
Op het congres VNG-gemeentefinanciën is op 25 november 2019
financiële conditie
in de deelsessie "De financiële conditie in een oogopslag" de
van gemeenten
actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen
belicht. De financiële kengetallen zijn berekend op basis van de
opendata IV-3 van de jaarrekeningen 2018 van alle gemeenten,
zoals die zijn terug te vinden op de site van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. De verplichte kengetallen uit artikel 11 BBV
zijn daarvoor gebruikt: netto schuldquote (sec en gecorrigeerd
voor alle verstrekte geldleningen), solvabiliteitsratio,
grondexploitatie, structurele exploitatieruimte,
belastingcapaciteit, EMU-saldo (art.20 BBV), kasgeldlimiet (art.3
Wet Fido) en renterisiconorm (art. 5 Wet Fido). Door de VNG is
op basis van de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen
in relatie tot de financiële positie een afgewogen oordeel per
gemeente gegeven. De door de VNG gewogen eindscore van de
financiële conditie index 2018 komt voor Waalwijk uit op een 9,
zijnde uitstekend.
Stichting De
Vanaf het najaar 2018 ontvangt De Kansenfabriek
Kansenfabriek
(budget)subsidie voor het aanbieden van laagdrempelige sociale
budgetsubsidie 2020 activiteiten en diensten voor kwetsbare bewoners in de wijken
Baardwijk, Laageinde en De Hoef. In de voorgaande jaren is
gebleken dat zonder extra financiële ondersteuning van de
gemeente het onmogelijk was om deze diensten aan deze
bewoners als WIJ-Diensten centrum aan te bieden.
In de periode vanaf het najaar 2018 heeft De Kansenfabriek in
BaLaDe zich ontwikkeld tot een volwaardig WIJ-Dienstencentrum.
Voor het jaar 2020 vraagt De Kansenfabriek wederom €75.000
subsidie aan. Evenals andere WIJ- Dienstencentra is ook De
Kansenfabriek niet in staat om zonder subsidie te bestaan.
Raadinformatiebrief
Bijgaande raadinformatiebrief informeert de raad over de
inzake implementatie implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Onderwerp

Besluit

1. Kennis te nemen van de beoordeling door de VNG van
de financiële conditie van de gemeente Waalwijk op basis
van de jaarrekening 2018, met als cijfer 9 (= uitstekend).
2. De presentatie van de VNG ter kennis te brengen van
het Auditcomité op 12 februari 2020.
3. De raad d.m.v. een raadsinformatiebrief hierover
informeren.

Voor 2020 €75.000 budgetsubsidie ter beschikking te
stellen aan De Kansenfabriek.

bijgaande raadinformatiebrief door te sturen aan de raad.
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Accountmanagement

B52.RNO

Uitvoering
beleidsplan
schuldhulpverlening
Verder met een
schone lei

B53.RNO

Beantwoording
schriftelijke vragen
fractie SGP over
Omgevingswet
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Besluit
WvGGZ.

Vanuit het programma economie zijn we in 2018 begonnen met
het inzetten van accountmanagement voor de Waalwijkse
ondernemers. Doel is meer en vooral gestructureerd overleg en
contact met het bedrijfsleven te hebben om de relatie met en de
dienstverlening aan ondernemers te bewaken en te verbeteren.
Hiervoor wordt op basis van een actieplan op 4 punten ingezet:
de basis op orde, verbeteren vestigingsklimaat en relatiebeheer,
faciliteren economische clusters en marketing en acquisitie.
Voor de inzet van accountmanagement is een accountplan
opgesteld met een actieplan. De incidentele middelen voor de
inhuur van versterking accountmanagement zijn in 2018 en 2019
betaald uit de beleidsreserve programmamanagement. De kosten
voor accountmanagement worden voor de jaren 2020 en 2021 in
de begroting opgenomen.
In september 2017 heeft de raad het beleidsplan
schuldhulpverlening "Verder met een schone lei" vastgesteld. In
de periode van 2017 tot 2020 zetten we in op preventie en
vroegsignalering. Hiervoor zijn structurele middelen beschikbaar
voor het aanstellen van een coach preventie en vroegsignalering.
Door de ontwikkelingen binnen team WijZ van de gemeente
Waalwijk is de werving van de preventiecoach eind 2018
opgestart. Het eerste jaar is ingezet als een pilotjaar. Daarom is
de functie nog niet in de vaste formatie opgenomen. Dit
collegevoorstel heeft betrekking op:
1. het informeren van de raad over de uitvoering van het
beleidsplan schuldhulpverlening door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief. In de raadsinformatiebrief wordt ook in het
kort de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
toegelicht.
2. het structureel invullen van de functie voor medewerker
preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening.
De SGP heeft in brieven van 2 en 4 december schriftelijke vragen
gesteld ex art. 47 RvO over hun zorgen n.a.v. de invoering van
de Omgevingswet. In de bijgevoegde brief zijn deze vragen
beantwoord.

• Akkoord te gaan met de uitvoering conform bijgevoegd
accountplan;
• Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie
accountmanagement
• In te stemmen met de Raadsinformatiebrief tussentijdse
evaluatie accountmanagement.

1. de raad te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat i.o.m. de
portefeuillehouder nog een aantal tekstuele wijzigingen
moeten worden doorgevoerd.
2. de functie medewerker preventie en vroegsignalering
structureel in te vullen en over te gaan tot het starten van
werving en selectieprocedure.
3. door middel van een administratieve begrotingswijziging
het structurele budget voor de functie van preventiecoach
vanuit de post flexibele inhuur team WijZ overhevelen naar
de post salarissen teamWijZ.

In te stemmen met de bijgevoegde brief inzake de
beantwoording van schriftelijk vragen ex. art. 47 RvO van
fractie SGP over de Omgevingswet van 2 en 4 december
2019.
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Besluit
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Art. 47 RvO
vervolgvragen inzake
meer gehandicaptenparkeerplaatsen in
centrum
Leefbaarheidsscan
Landgoed Driessen

Beantwoording van Art. 47 RvO vervolgvragen van de fractie
IJpelaar inzake meer gehandicaptenparkeerplaatsen in het
centrum

in te stemmen met de beantwoording van Art. 47 RvO
vervolgvragen van de fractie IJpelaar inzake meer
gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum, conform
bijgevoegde antwoordbrief.

In het voorjaar van 2019 is een leefbaarheidsscan uitgevoerd in
Landgoed Driessen. Er is afgesproken dat de gemeenteraad in
het najaar geïnformeerd zou worden over de doorvertaling van
dit onderzoek. In de raadsinformatiebrief wordt aangegeven hoe
verschillende aandachtspunten opgepakt gaan worden.

Art. 47 vragen RvO
ChristenUnie inzake
Uitvoering
Participatiewet
Bod Casade
prestatieafspraken
2020

De fractie van de Christen Unie heeft vragen gesteld over de
evaluatie van de Participatiewet. Met de brief in de bijlage
reageert het college hierop.

- De gemeenteraad te informeren over de vervolgstappen
op het leefbaarheidsonderzoek Landgoed Driessen, zoals
verwoord in bijgevoegde raadsinformatiebrief;
- De inwoners van Landgoed Driessen hierover te
informeren met een publieksversie van de
raadsinformatiebrief.
Instemmen met de bijgevoegde concept-collegereactie,
zodat die verstuurd kan worden.

B55.RNO

B56.RNO

B57.RNO

B58.RNO

Op basis van de Woningwet 2015 moeten corporaties ieder jaar
een bod uitbrengen op het volkshuisvestelijk beleid van de
gemeente. Dit bod moet dan in december uitmonden in
prestatieafspraken. Deze afspraken worden gemaakt tussen de
gemeente, de betrokken woningcorporatie en de
huurdersorganisaties.
De prestatieafspraken voor 2020 bouwen voort op de afspraken
die we de afgelopen jaren met elkaar maakten. In paragraaf 1.3
is opgenomen welke acties afgelopen jaar afgerond zijn. In de
hoofdstukken daarna is opgenomen welke acties in 2020 ingezet
of gecontinueerd zullen worden.
Raadsinformatiebrief De Green Deal bestaat uit een set afspraken tussen Stichting
Green Deal Waalwijk Waalwijk CO2-vrij, Parkmanagement Waalwijk, Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij,
Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Stichting
MOED en de gemeente Waalwijk. De primaire ambitie van de
overeenkomst is om te komen tot een aanpak die bedrijven
faciliteert bij het nemen van energiemaatregelen; het
bedrijventerrein klimaat adaptief maakt; de uitwisseling van
reststromen en - warmte stimuleert; en duurzame mobiliteit
alsmede de opwek en opslag van duurzame energie bevordert.
Als doel heeft de Green Deal het informeren over wet- en

- In te stemmen met de bijgevoegde "Prestatieafspraken
Waalwijk", met dien verstande dat de tabel op pagina 10
moet worden voorzien van een toelichting m.b.t.
doorstroming en starters en moet aansluiten met de
raadsinformatiebrief.
- Wethouder Daandels te machtigen deze afspraken
namens de gemeente Waalwijk te ondertekenen;
- De gemeenteraad na de ondertekening te informeren
over de prestatieafspraken middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat de brief i.o.m.
de portefeuillehouder moet worden aangepast.
In te stemmen met de Green Deal, de burgemeester de
Green Deal te laten tekenen;
- De gemeentelijke bijdrage te betalen uit de reserve voor
de programma’s 2019 - 2019;
- In te stemmen met de raadsinformatiebrief.
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regelgeving op het gebied en ervoor zorgen dat alle bedrijven in
Waalwijk energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen
hanteren (die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen).
Daarnaast zullen de partijen nieuwe, bedrijfsoverstijgende
projecten onderzoeken en/of uitvoeren. De gemeente neemt
hierin belangrijke rollen aan als opdrachtgever, trekker en
verbinder.

Nr.

Onderwerp

B59.RNO

Beantw. schrift vr.
SGP inzake Waalwijk
moet meer betalen
aan hulp

Op 2 december 2019 zijn vragen uit de raad ontvangen van de
SGP fractie. Dit collegevoorstel voorziet in een concept
beantwoording.

In te stemmen met bijgaande beantwoording, met dien
verstande dat bij antwoord 2 m.b.t. de tijdsbesteding de
totale tijdsbesteding in uren moet worden vermeld maal
het uurtarief.

B60.RNO

Beantwoording brief
Huis van Waalwijk
van d.d. 20
november 2019
inzake Kropholler

Op 20 november heeft het Huis van Waalwijk een brief gestuurd
over de voorgenomen uitbreiding van Nubikk in de kelder van
Kropholler. In de brief betoogt het Huis van Waalwijk dat het
volledige Kropholler beschikbaar moet blijven voor een
maatschappelijk-culturele invulling. Vervolgens is het Huis van
Waalwijk een petitie begonnen. De fractie van D66 heeft op 21
november vragen op basis van artikel 47 RvO gesteld over de
brief.
De reactie van het college luidt samengevat dat de toekomst van
het totale complex (op zichzelf en binnen het functioneren van
het centrum) het best is gediend bij een programmatische
functiemix met flexibiliteit die aansluit op een omslag naar place
te be en een goede belevingswaarde kan creëren en bijdraagt
aan de profileringsambitie op het gebied van schoen- en leder.

1. In te stemmen met de concept-beantwoording van de
brief aan het Huis van Waalwijk;
2. In te stemmen met het versturen kopie van deze brief
van het college aan het Huis van Waalwijk aan de raad;
3. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47
RvO vragen van D66 over het souterrain van Kropholler;
4. In te stemmen met het versturen van de vragen van
D66 naar de gemeenteraad;
5. In te stemmen met de beantwoording van de
onderhandse vragen van de SGP en de ChristenUnie;
6. In te stemmen met het versturen van de antwoorden op
de onderhandse vragen naar de gemeenteraad.

