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De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in
werking. De (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand vallen
ook onder deze wet. Waar voorheen (buitengewoon) ambtenaren
van burgerlijke stand naast hun aanstelling ook werden benoemd
moeten ze nu worden aangewezen. Dit gaat via een
aanwijzingsbesluit.
De Wnra is niet duidelijk of zittende (buitengewoon) ambtenaren
van de burgerlijke stand opnieuw moeten worden aangewezen.
De Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB) adviseert
gemeenten dit uit voorzorg wel te doen via een eenmalig
aanwijzingsbesluit.
Naast bezoldigde (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke
stand is er ook een groep onbezoldigde buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze personen zijn of
worden aangewezen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking of
de eenmalige registratie van een partnerschap. Tot 2020 was de
benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
gemandateerd aan de medewerkers Publiekszaken. Voorgesteld
wordt om de aanwijzing van de eenmalige buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand ook te mandateren aan de
medewerker Publiekszaken.
Daarnaast wordt voorgesteld om de aanwijzing van de
ambtenaren burgerlijke stand te mandateren aan de
teammanager Publiekszaken. Tot 2020 werd deze benoeming (nu
aanwijzing) gedaan door het college. De aanwijzing tot
ambtenaar burgerlijke stand is voor sommige functies
(medewerker Klantcontact, medewerker Publiekszaken, senior
medewerker Publiekszaken) een verplichting om het werk bij
Publiekszaken te mogen doen. Om die reden kan deze aanwijzing
gezien worden als onderdeel van het wervingstraject.
Activiteitenbegeleider In 2016 is ContourdeTwern begonnen met de aanpak "Als
Als Gewoon+
gewoon niet vanzelf gaat" waarbij tot mei 2019 ruim 15.000
bezoeken aan activiteiten zijn gebracht. Het betreft ongeveer 600
unieke deelnemers. Laagdrempelige dagbesteding voor een
nieuwe kwetsbare doelgroep was een nieuwe taak/ activiteit voor
Contour de Twern. Achterliggende gedachte was dat op deze
manier deze niet-geïndiceerde dagbesteding een voorliggende
voorziening zou vormen, welke ervoor zorgt dat duurdere
dagbesteding vanuit professionele zorgaanbieders wordt
Onderwerp
Aanwijzingsbesluit
(buitengewoon)
ambtenaren
burgerlijke stand en
mandatering

Besluit
de (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand genoemd
op bijgevoegd 'Overzicht (buitengewoon) ambtenaren
burgerlijke stand' aan te wijzen als (buitengewoon)
ambtenaar burgerlijke stand zolang als zij werkzaam zijn
bij team Publiekszaken of de functie van burgemeester
vervullen.
het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor 1 dag voor het sluiten van een
huwelijk of geregistreerd partnerschap te mandateren aan
de medewerker Publiekszaken.
het aanwijzen van de medewerker Klantcontact en
(senior)medewerker Publiekszaken als ambtenaar
burgerlijke stand te mandateren aan de teammanager
Publiekszaken

Voor het jaar 2020 een bedrag van €69.500 ter
beschikking (middels budgetsubsidie) te stellen aan
ContourdeTwern ten behoeve van het aanstellen van een
activiteitenbegeleider voor het project Als gewoon niet
vanzelf gaat. Dekking hiervan: €41.600 uit 6606020,
€27.900 uit 6709025
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voorkomen of verminderd. De bedoeling was dat deze nieuwe
werkwijze geborgd zou worden in de regulier opdracht aan
ContourdeTwern. Dat laatste is helaas niet gelukt. De doelgroep
vraagt namelijk (en begrijpelijk) om professionele begeleiding die
zichtbaar en aanspreekbaar is. Voor vrijwilligers is dit niet te
doen, maar de sociaal werkers van ContourdeTwern zijn eigenlijk
weer te zwaar gekwalificeerd. Hier wordt voorgesteld een
activiteitenbegeleider voor deze aanpak te subsidiëren, om de
kwaliteit en continuïteit te garanderen.
In juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de
specialistische jeugdhulp 2019 en de daarbij behorende tarieven
voor de regio Hart van Brabant. De contracten met de
jeugdhulpaanbieders zijn in 2019 verlengd tot en met 31
december 2020. Regionaal is afgesproken dat er jaarlijks een
indexering wordt toegepast op de tarieven jeugdhulp. Dit geldt
voor zowel Zorg In Natura als voor PGB. De indexering wordt
toegepast op basis van de prijsindexcijfers van de Nederlandse
Zorgautoriteit. De indexering van de tarieven jeugdhulp voor
2020 is op basis daarvan vastgesteld op 3,23%. Deze indexering
bestaat uit arbeidskostenontwikkeling ( OVA) en materiële kosten
(o.a. investeringen in inventaris). De indexering voor de Zorg in
Natura vindt regionaal plaats op Hart van Brabant-niveau en zal
worden verwerkt in de herijking van de deelbegroting jeugdhulp
2020. Deze wordt medio juni 2020 verwacht. In deze herijking
worden de cijfers van de jaarrekening 2019 voor de jeugdhulp
meegenomen met als doel te komen tot een realistische
begroting voor de jeugdhulp 2020.
De indexering van de PGB - tarieven 2020 moet lokaal worden
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
In de deelbegroting jeugdhulp 2020 is voor Waalwijk een bedrag
voor PGB's opgenomen van € 1.236.559. De financiële
consequenties van de indexering met 3,23% vanaf 1 februari
2020 bedragen voor de gemeente Waalwijk € 36.612 ( €
1.236.559 x 3,23%:12 maanden x 11 maanden). Dit bedrag zal
worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2020. Volgens de
Verordening Jeugdhulp had de indexering plaats moeten vinden
vanaf 1 januari 2020. Gezien de vele extra werkzaamheden die
moeten worden uitgevoerd om de indexering met terugwerkende
kracht in te voeren wordt voorgesteld deze indexering toe te

Besluit

Akkoord te gaan met de indexering van de tarieven
Jeugdhulp 2020 voor cliënten met een PGB met 3,23 %
met ingang van 1 februari 2020. Het benodigde extra
budget hiervoor ad. € 36.612 op te nemen in de
Voorjaarsnota 2020.
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passen vanaf 1 februari 2020. Dit zal niet tot bezwaren leiden
omdat er nog geen reacties zijn ontvangen van cliënten en
aanbieders dat het huidige tarief 2019 niet meer toereikend is.

