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A01

Onderwerp
Begrotingswijziging
Deelbegrotingen
Transities 2015

B01

Toetsing door GS
van de begroting
2015 gemeente
Waalwijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 27-01-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Als gevolg van de decentralisatie van de taken van het Rijk Het college besluit tot vaststelling van de
op het gebied van het sociaal domein zijn de
productenbegrotingswijziging inzake deelbegrotingen
deelbegrotingen voor de nieuwe Wmo/AWBZ, Jeugdhulp,
transities 2015.
Participatiewet en de uitvoeringsorganisatie/Toegang voor
2015 opgesteld.
In de extra raadvergadering van 11 december 2014, met
als het onderwerp transities, zijn voornoemde
deelbegrotingen voor 2015 vastgesteld.
Tevens is door de gemeenteraad de opgestelde
begrotingswijziging op hoofdlijnen van de
programmabegroting vastgesteld.
De nieuwe taken waar de gemeente per 1-1-2015
verantwoordelijk voor is en de daarmee gepaard gaande
financiële consequenties moesten nog op een
gespecificeerde wijze worden opgenomen in de
gemeentebegroting.
Conform de nieuwe IV3 voorschriften is naar aanleiding
van de besluitvorming omtrent de deelbegrotingen
transities 2015 een begrotingswijziging voor de
productenbegroting (productniveau) opgesteld.
Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt
verwezen naar de bijlagen van de deelbegrotingen
Transities 2015 welke ook door de gemeenteraad op 11
december 2014 zijn vastgesteld.
Daar deze begrotingswijziging een nadere uitwerking is
binnen een programma betreft de vaststelling een
collegeaangelegenheid en behoeft deze wijziging niet aan
de gemeenteraad te worden voorgelegd.
De begroting 2015 van onze gemeente is door GS van
Het college besluit, de brief van het college van GS
Noord-Brabant op hoofdlijnen beoordeeld. De raad is
van de provincie Noord-Brabant over de toetsing van
hiervan bij brief van 19 december 2014 in kennis gesteld. de gemeentebegroting 2015 van de gemeente
GS heeft vastgesteld dat de begroting reëel en structureel Waalwijk voor kennisgeving aan te nemen en de
in evenwicht is en handhaaft daarmee het repressief
directie op te dragen de door GS noodzakelijk
toezicht.
geachte acties/maatregelen te nemen.
N.a.v. het onderzoek worden opmerkingen gemaakt
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m.b.t.:
Baanbrekers
GS kan billijken dat wij in de begroting 2015 niet hebben
voorzien in structurele dekking van de tekorten die zich in
de begroting van Baanbrekers voordoen, c.q. de bijdrage
van de gemeente Waalwijk daarin, maar staat erop dat dit
in onze begroting 2016 wel gebeurt. Dit betekent een fors
beslag op begrotingsruimte, afhankelijk van de
begrotingsresultaten van Baanbrekers.
Weerstandsvermogen
GS merkt op dat het feit dat het weerstandsvermogen
voor een relatief belangrijk deel wordt gevormd door stille
reserves, risico’s met zich meebrengt. GS verzoekt met
deze opmerking rekening te houden in de beleidsnotitie
over risicomanagement die in 2015 aan de raad zal
worden aangeboden.
Taakstellingen
GS gaat ervan uit dat de voortgang van realisering van de
in de begroting opgenomen taakstellingen goed
gemonitord wordt en dat in de begroting 2016 alle
taakstellingen die in de begroting 2015 staan, ook volledig
zijn gerealiseerd.

B02

Plan van aanpak
kadernota 2015

De vergadering waarin de raad de kaders stelt voor de
begroting 2016 is gepland op 9 juli 2015.
Het slotakkoord voor uw college is voorzien op 12 mei en
op 21 april zullen u de van belang zijnde keuzes worden
voorgelegd.
In het document dat de raad ontvangt (de kadernota
2015) zullen de gevolgen van de meicirculaire 2015 van
het Gemeentefonds niet verwerkt kunnen zijn. De raad zal

Het college besluit,
in te stemmen met het plan van aanpak voor de
samenstelling van de kadernota 2015;
- het kaderstellend debat voor de begroting 2016 te
laten plaatsvinden op de voorgenomen datum 9 juli
2015 aan de hand van een op basis van het plan van
aanpak vervaardigde kadernota en zo nodig
aangevuld met een raadsinformatiebrief die ingaat op
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Ondertekening
SVBmandaatbesluit
eenmalige pgb's
2015
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over de gevolgen hiervan separaat door middel van een
de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds;
raadsinformatiebrief geïnformeerd worden. Bespreking van - de directie op te dragen ten behoeve van de
de effecten van de meicirculaire en de daarop betrekking
kadernota te komen tot een inventarisatie van
hebbende raadsinformatiebrief is voorzien voor de
slechts onontkoombare aanpassingen op de
collegevergadering van 23 juni 2015.
begroting 2016 en het op de begroting brengen van
Onder punt 6 van dit advies zijn de voor u relevante
nieuw beleid aan het college c.q. de vakwethouders
aandachtspunten en beslispunten opgesomd.
te houden.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds 1 januari
Het college besluit,
formeel de enige instantie die namens pgb-houders
- Kennis te nemen van het ‘Besluit mandaat- en
betalingen kan doen aan zorgverleners. Uitzondering
volmachtverlening eenmalige PGB's SVB 2015' en dit
hierop zijn de eenmalige pgb's voor
te laten ondertekenen door de burgemeester en de
maatwerkvoorzieningen, woningaanpassing en vervoer: de gemeentesecretaris.
daaraan verbonden betalingen blijven gemeenten ook in
2015 uitvoeren.
De SVB heeft hiertoe een 'Besluit mandaat- en
volmachtverlening eenmalige PGB's 2015' opgesteld en
getekend voor alle gemeenten. Gemeenten zijn niet
ondergeschikt aan de SVB, zij moeten dan ook op grond
van de wet met het mandaat instemmen. Het college
wordt verzocht het
SVB-besluit te laten ondertekenen door de burgemeester
en de gemeentesecretaris.

B04.OOT

Subsidieverzoek
Waalwijk Bevrijd,
een muzikaal
schilderij

Reikwijdte mandaatbesluit
Met het mandaatbesluit kunnen gemeenten niet alleen
(betaal)besluiten nemen over eenmalige pgb's maar ook
andere (daarmee in verband staande) handelingen
verrichten, zoals het voeren van een bezwaarprocedure.
Resulteert een bezwaarprocedure in een beroepszaak, dan
handelt de SVB die verder af in overleg met de gemeente.
Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak (V&V)
heeft een subsidieverzoek ingediend van €7.500,- voor de
productie ‘Waalwijk Bevrijd, een muzikaal schilderij' op 5
mei 2015 in De Leest in Waalwijk. De harmonie

Het college besluit,
- aan Koninklijke Harmonie Volksvlijt en
Volksvermaak voor de organisatie en uitvoering van
‘Waalwijk Bevrijd, een muzikaal schilderij' een

Nr.

B50

Onderwerp

Jaarevaluatie 2014
en jaarplan 2015
Leefbaarheid,
Toezicht en
Handhaving
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organiseert deze muziek/theaterproductie ter herdenking
éénmalige waarderingssubsidie toe te kennen en
van de 2e Wereldoorlog in samenwerking met:
deze vast te stellen op € 7.500,-;
- het Kunstencentrum Waalwijk;
- het bedrag ten laste te brengen van het budget
- inwoners van Waalwijk en cursisten Kunstencentrum
Culturele evenementen, 6604035.
(deelname aan toneel en zangactiviteiten);
- geschiedschrijvers voor het schrijven van een
samenhangend script;
- stadarchivaris van Waalwijk en heemkundekringen voor
het verzamelen van materiaal;
- Oranjeverenigingen voor het inpassen in het programma
van Bevrijdingsdag 2015;
Daarnaast is het bedrijfsleven en middenstand Waalwijk
benaderd om een (financiële) bijdrage te leveren aan deze
éénmalige productie.
Het verzoek is getoetst aan de Subsidieregeling
Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015 en voldoet aan
de criteria zoals opgenomen zijn in artikel 8. '(Culturele)
Evenementen'. Het evenement is vanuit deze regeling een
niveau A evenement. Dit houdt in dat het evenement
beeldbepalend en imagovormend is voor Waalwijk. Het
richt zich aantoonbaar op alle inwoners en/of regionale
bezoekers en overstijgt aantoonbaar het niveau van wijk,
buurt of kern. Voorgesteld wordt om de harmonie een
éénmalige waarderingssubsidie te verstrekken en deze
vast te stellen op € 7.500,-. Dit volgt uit de
bovengenoemde regeling waarin staat dat de verdeelregel
voor een niveau A evenement maximaal
€ 7.500,- bedraagt.
In het document "Inspectie, Toezicht en Handhaving
volgens de visie op het omgevingsbeleid 2013-2016 –
Evaluatie 2014 en Jaarplan 2015" zijn de werkzaamheden
van de afdeling LVH van het afgelopen jaar geëvalueerd en
voor het komende jaar gepland.

Het college besluit,
-het document "jaarevaluatie 2014 en jaarplan 2015
Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving" vast te
stellen;
- de toezichthouder (Provincie) te informeren;
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De beschikbare capaciteit is niet toereikend om alle taken - de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
conform de visie op het omgevingsbeleid uit te voeren. Het informeren betreft het document
college wordt geadviseerd om in het jaarplan op te nemen "handhaving volgens de visie op het omgevingsbeleid
dat het toezicht op de volgende onderwerpen niet wordt
2013-2016 - Evaluatie 2013 en
uitgevoerd: omgevingsvergunning Bouw met een
Jaarplan 2014"
bouwsom tot
- Evaluatie activiteiten BOA'S en P1 en hun
€100.000,-, kleine evenementen, sluitingstijden horeca,
bevoegdheden aan het college voorleggen.
gebiedsgericht toezicht, omgevingsvergunning kap,
omgevingsvergunning aanleg en omgevingsvergunning inen uitrit. Tevens worden de thema's water, geluid- en
trillingen, lucht, energie, licht, flora & fauna uit het
omgevingsbeleid niet gecontroleerd.
Om overzicht te behouden op -en gevoel te houden metde niet uit te voeren onderwerpen en thema's zullen
steekproefsgewijs, projectmatig en op basis van signalen
inspecties worden uitgevoerd.
Te allen tijde bestaat de mogelijkheid dat, indien
inspecties hier aanleiding toe geven, op eerder genoemde
onderwerpen en thema's structureler gecontroleerd (en
gehandhaafd) wordt.
Indien de raad 5 maart a.s. instemt met het voor 2015
oormerken van de restant VVGB middelen ten behoeve
van werkzaamheden i.h.k.v. veiligheid en fysieke
leefomgeving dan kan het plan volledig worden uitgevoerd
en past dan binnen de begrotingsbudgetten en leidt dan
niet tot afwijkende financiële consequenties.

B51.RNO

Beantwoording
schriftelijke vragen
SGP-fractie op
grond van artikel
37 Reglement van
Orde over
tariefstijgingen van

Namens de SGP-fractie heeft raadslid Tiemstra schriftelijk
vragen gesteld over de tariefstijgingen van (IT)dienstverlener PinkRoccade Local Government. De vragen
van 30 december 2014 zijn bijgevoegd evenals een
conceptreactie.

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van de vragen van raadslid
Tiemstra over de tariefstijgingen van (IT-)
dienstverlener PinkRoccade Local Government.
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief als
reactie op de brief van de SGP-fractie d.d. 30-122014.
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PinkRoccade
Ingezonden brief
van de Wmo
adviesraad over de
budgetpolis

Het informeren van
de raad over de
uitvoering van het
amendement
risicobeheersing
RKC Waalwijk
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De Wmo adviesraad heeft op 19 december aan zowel de
raad als het college een brief gestuurd met als onderwerp
“recente problematiek rondom de budgetpolis en
contracten”.

Bij de behandeling van de voorstellen van het college over
de beheersing van de gemeentelijke financiële risico's met
betrekking tot de exploitatie- en liquiditeitsproblemen bij
RKC Waalwijk, is door de raad op 2 september 2014 een
amendement aangenomen dat voorwaarden stelt aan het
in uitvoering brengen van het aangenomen “scenario 2”.
Van de afgelopen vergadering van de commissie Financiën
is het volgende genotuleerd:
Agendapunt: (CF1) Nota van uitgangspunten voor de
samenstelling van de begroting 2016
Doen vóór raadsvergadering 29 januari:
Raad notitie overhandigen met daarin de motivatie en
voorwaarden van de ‘nieuwe' reserve risico's RKC.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarnaar wij u
kortheidshalve verwijzen, wordt aangegeven op welke
wijze aan de door de raad gestelde voorwaarden is en
wordt tegemoetgekomen door het college (en RKC
Waalwijk). Door middel van de brief wordt eveneens
tegemoet gekomen aan de door wethouder Van Groos
gedane toezegging aan de commissie Financiën.

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van de brief van 19 december
2014 van de Wmo adviesraad.
2. Tot een schriftelijke reactie aan de Wmo
adviesraad als reactie op de brief van 19 december
2014.
3. De raad van Waalwijk een afschrift van de brief
aan de Wmo adviesraad ter informatie toe te sturen.
Het college besluit, in te stemmen met de
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat m.b.t.
reservering in de brief moet worden vermeld dat er
jaarlijks, als het rekeningresultaat dat toelaat,
minimaal € 500.000,= vanuit de onderuitputting op
de kapitaallasten wordt gereserveerd in de reserve
risicobeheersing RKC en op basis van het
rekeningresultaat zal jaarlijks worden bezien of er
een hoger bedrag kan worden gereserveerd.

