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Naar aanleiding van een concreet verzoek tot uitbreiding van het
aantal openbare parkeerplaatsen aan de Van Andelstraat zijn
burgemeester en wethouders van mening dat hieraan geen
medewerking kan worden verleend.
De GGD Hart voor Brabant heeft van gemeenten de opdracht
gekregen om vanaf 2012 1,7 miljoen te bezuinigen waarvan €
700.000 afkomstig van de huisvestingskosten. De gemeenteraad
van Waalwijk is op 10 februari 2015 akkoord gegaan met de
voorgestelde bezuinigingen waaronder het sluiten van
consultatiebureaus. Een meerderheid van alle gemeenten die
deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD is
ook akkoord gegaan. Consequentie van deze besluitvorming is
geweest dat er een aantal locaties van de GGD Hart voor Brabant
inmiddels al gesloten is of nog moet sluiten. Dit zijn hoofdzakelijk
de consultatiebureaus die zich in de kleine kernen bevinden. Het
moment van sluiten is afhankelijk van de looptijd van de
huurovereenkomsten. Gemeenten kunnen wel besluiten om de
locaties open te houden maar dan moeten de huisvestingskosten
zelf worden betaald.
De consequenties van de geaccordeerde bezuinigingen door de
gemeenteraden voor de gemeente Waalwijk zijn dat de
consultatiebureaus in Sprang - Capelle en Waspik dicht moeten.
Het consultatiebureau in Sprang - Capelle is in 2018 gesloten.
Het huurcontract voor de ruimte waarin het consultatiebureau in
Waspik is gehuisvest loopt 30 november 2020 af. Om het
consultatiebureau open te houden moet de gemeente € 34.400
extra aan huisvestingskosten ( huur en overige kosten) gaan
betalen. Gezien het gegeven dat de GGD Hart voor Brabant
maximaal 2 dagdelen geopend is en het aantal nieuw geborenen
zeer beperkt ( 2019 : 36 kinderen) wordt voorgesteld om de
locatie met ingang van 30 november a.s. te sluiten en geen extra
middelen te vragen bij de Kaderstelling 2021. De gemeenteraad
zal over dit collegebesluit worden geïnformeerd door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief. De gebruikers van het
consultatiebureau worden door de GGD Hart voor Brabant over
de sluiting geïnformeerd en verwezen naar het consultatiebureau
in Waalwijk.
Op 12 maart 2019 heeft uw college ingestemd met de startnotitie
(ontwikkeling) Jeugdkader 2020. Gedurende 2019 is het

Besluit
Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot aanleg
van extra parkeerplaatsen aan de van Andelstraat te
Waalwijk.
Akkoord te gaan met de sluiting van het consultatiebureau
in Waspik met ingang van 30 november 2020 en de raad
daarover te informeren aan de hand van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel en het
Jeugdkader 2020 en dit ter besluitvorming te agenderen
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Besluit
Jeugdkader tot stand gekomen door het uitvoeren van onderzoek voor de raad van 20 februari 2020.
en het organiseren van inputsessies. Als bijlage treft u het
Jeugdkader 2020 (en verder) aan, alsook het Raadsvoorstel.
Op 7 januari 2020 heeft de SGP vragen gesteld "Is het mis met
onze kinderen of met het systeem"?

Akkoord te gaan met bijgaande brief ter beantwoording
van de raadsvragen art. 47 RvO "Is het mis met onze
kinderen of met het systeem"?

