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Op dinsdag 12 augustus 2014 werd de tweede etappe van Het college besluit,
de Eneco Tour in de Langstraat verreden. Dit voorstel is
bedoeld ter evaluatie en afronding van het evenement.
- Kennis te nemen van de evaluatie van de Eneco
Ook wordt u gevraagd een besluit te nemen op het
Tour
verzoek van de organisator van de Eneco Tour 2015
- Het resterende bedrag ad 1.469,88 te betalen uit
(GOLAZO SPORTS) of u in 2015 wederom een etappe zou
de post Representatie
willen huisvesten.
- In 2015 geen etappe van de Eneco Tour te
huisvesten.
Verhuur ruimten
In de op korte termijn (tweede helft februari 2015) op te
Het college besluit,
Kindcentrum
leveren nieuwbouw van Kindcentrum Besoyen zijn voor
In te stemmen met de tussen gemeente en Leerrijk!
Besoyen
Mikz Kinderopvang en peuterspeelzalen ruimten
te sluiten vaststellingsovereenkomst voor de verhuur
gerealiseerd. Het schoolbestuur (Leerrijk!) zal als juridisch van ruimten (420 m2) van Kindcentrum Besoyen aan
eigenaar van het gebouw voor de ruimten van Mikz een
Mikz Kinderopvang en peuterspeelzalen.
huurovereenkomst afsluiten. Op grond van de
De lagere dan geraamde huurinkomsten 2015 ad €
onderwijswet- en regelgeving dienen gemeente en
42.932 (begroting € 65.579 en werkelijk vanaf maart
schoolbestuur nadere afspraken te maken over de
2015 € 22.647) te verwerken via de 1e
verhuur. Het gaat dan o.a. over de medewerking van de
kwartaalwijziging 2015 ten laste van de reserve
gemeente aan de verhuur, de afdracht en inning van de
onderwijshuisvesting.
huursom, de periode waarvoor de huur wordt aangegaan,
de bestemming van het verhuurde gebouwdeel en de
aansprakelijkheid bij schade. In bijgevoegde
conceptvaststellingsovereenkomst worden deze zaken
geregeld. Leerrijk! stemt in met de conceptvaststellingsovereenkomst.
Ingebruikgeving
Per 1 augustus 2015 stopt Onderwijsgroep Tilburg met de Het college besluit,
schoolgebouw
in Waalwijk gevestigde opleidingen Internationale
In te stemmen met de tussen gemeente en Stichting
Baardwijksestraat
Schakelklas en Arbeidsmarkt Assistent. Voor de
Willem van Oranje te sluiten overeenkomst tot
44 (voormalige
organisatie van deze opleidingen had de gemeente het
ingebruikgeving schoolgebouw Baardwijksestraat 44
Clemensschool) aan schoolgebouw aan de Baardwijksestraat 44 (voormalige
voor de huisvesting van de
Stichting Willem van Clemensschool) in gebruik gegeven aan Onderwijsgroep
nevenvestiging/Internationale Schakelklas.
Oranje
Tilburg. Stichting Willem van Oranje wenst de opleiding
Internationale Schakelklas "over te nemen". In verband
hiermee heeft zij de minister van OCW verzocht om per 1
augustus 2015 voor bekostiging van een nevenvestiging in
Onderwerp
Evaluatie en
afsluiting project
Eneco Tour 2014
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Kindermishandeling
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aanmerking te komen. De gemeente heeft een wettelijke
zorgplicht met betrekking tot de huisvesting van deze
nevenvestiging. Stichting Willem van Oranje heeft
aangegeven de nevenvestiging te willen huisvesten in het
schoolgebouw aan de Baardwijksestraat. Het is wenselijk
om de afspraken over de ingebruikgeving van het
schoolgebouw vast te leggen in een overeenkomst.
Stichting Willem van Oranje stemt in met de voorliggende
conceptingebruikgevingsovereenkomst.
In de kamerbrief van de staatssecretaris van VWS van 14
Het college besluit,
december 2011 hebben alle centrumgemeenten de
In te stemmen met de regiovisie Aanpak huiselijk
opdracht gekregen om vanaf 2015 met regiogemeenten
geweld en Kindermishandeling Midden Brabant 2015
afspraken te maken over de besteding van de regionale
– 2018 “Veiligheid Voorop”.
middelen die het rijk ter beschikking stelt aan de
centrumgemeenten voor vrouwenopvang en huiselijk
geweld. Voorlopig wordt de centrum-gemeenteconstructie
voor vrouwenopvang en huiselijk geweld door het rijk
gehandhaafd.
Een belangrijke pijler van de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties is de vorming van Veilig Thuis per
1 januari 2015; een Advies- en Meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling (ook wel AMHK). De
middelen voor jeugdzorg, waaronder de aanpak van
kindermishandeling, zijn met de decentralisatie jeugd naar
alle gemeenten gedecentraliseerd.
De financiering van de regioaanpak Geweld in
afhankelijkheidsrelaties zal dus bestaan uit zowel lokale
middelen van de gemeenten voor jeugd als centrum
gemeentelijke middelen voor de aanpak van huiselijk
geweld. De kaders van de regiovisie voor Geweld in
afhankelijkheidsrelaties zijn opgesteld door
centrumgemeente Tilburg in samenspraak met de
regiogemeenten en worden gevormd door de bestaande
beleidskaders sociaal domein, zoals het regionale
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beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant. Deze
beleidskaders zijn afzonderlijk in besluitvorming gebracht.
De regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties bestaat uit
het samen brengen van deze kaders en is op zichzelf geen
nieuw beleidskader. De regiovisie benoemt de visie en
ambities op het gebied van de aanpak van Geweld in
afhankelijkheidsrelaties in de regio Midden Brabant 20152018. De visie is gepresenteerd op de Hart van Brabantdag van 11 december 2014.
B05.OOT Zienswijzen en
Op 18 november 2014 heeft een bewonersavond
Het college besluit,
vaststellen Definitief plaatsgevonden over de groenreconstructie langs de
1. Het bijgevoegde definitieve ontwerp d.d. 16-12Ontwerp Hoefsteeg
Hoefsteeg. Hier is het schetsontwerp gepresenteerd aan
‘14 vast te stellen;
aanwonenden. Naar aanleiding van reacties op deze
2. Verzoeken van indieners niet te honoreren en hen
avond, is het definitief ontwerp opgesteld. Dit definitief
te berichten conform bijgaande brieven met dien
ontwerp heeft van 5 t/m 16 januari jl. ter inzage gelegen. verstande dat m.b.t. Hofstad 58 een passage moet
Hierop hebben wij 4 reacties ontvangen: 3 reacties per
worden opgenomen m.b.t. mogelijke wateroverlast.
email en 1 brief, voorafgaand aan de ter inzage legging en
waarvan met de indieners is overeengekomen dat deze
zullen worden behandeld als zienswijze.
1. Dhr. Van den Hoven, Geerde 11, 10-12-2014: is het
niet eens met de aanplant van de haag langs de erfgrens
en wil dat de bomen worden gesnoeid.
Reactie: volgens bijgevoegde brief met doc. nr. OBV-150005315
2. Dhr. Van Beek, Hofstad 42, 15-12-2014: wil weten hoe
hij zijn schutting kan onderhouden bij aanplant haag en of
schutting sneller gaat rotten door haag.
Reactie: volgens bijgevoegde brief met doc. nr. OBV-150005315
3. Dhr. Bakker, Geerde 6, 18-12-2014: is het niet eens
met de kap van een aantal bomen en stelt voor om
fietspad te verleggen.
Reactie: volgens bijgevoegde brief met doc. nr. OBV-150005315
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4. Dhr. Van Baardwijk, Hofstad 58, 20-12-2014: vreest
wateroverlast en wil weten hoe de gemeente wateroverlast
gaat oplossen.
Reactie: volgens bijgevoegde brief met doc. nr. OBV-150005315
Volledigheidshalve berichten wij u dat er langs de
Hoefsteeg gemeentegrond oneigenlijk in gebruik is door
bewoners. We zijn hierover in overleg met bewoners.
Mogelijk zullen de projectgrenzen hierdoor wijzigen, maar
voor het definitief ontwerp heeft dit op hoofdlijnen geen
gevolgen.
Met de komst van de nieuwe taken op basis van de Wmo
en Jeugdwet moet het mandaatregister worden aangepast.
Het mandaatregister wordt aangepast op:
• De namen van functies die uitvoering gaan geven aan
deze taken
• De uitvoering van nieuwe taken op het gebied van de
Wmo en de Jeugdwet
De functies senior consulent Wmo en consulent Wmo zijn
komen te vervallen. Binnen publiekszaken zijn er drie
nieuwe functies namelijk coach, senior adviseur
klantbegeleiding en adviseur klantbegeleiding.
De artikelen 1.23 tot en met 1.26, 1.29, 1.32, 1.35, 1.38,
1.43, 1.45, 1.49 en 1.50 van het mandaatregister moeten
hier op worden aangepast.
Daarnaast heeft de gemeente nieuwe taken gekregen op
het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Voor deze taken
moet het mandaat worden geregeld.
Voor taken die vallen onder de Jeugdwet wordt
voorgesteld:

Het college besluit,
- Het mandaatregister aan te passen zoals
aangegeven
- De wijziging met terugwerkende kracht in te laten
gaan op 1 januari 2015
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• Jeugdhulpzaken waarbij zorg nodig is voor minder dan €
10.000: afdoeningsmandaat verlenen aan adviseur
klantbegeleiding;
• Jeugdhulpzaken waarbij zorg wordt verleend voor een
bedrag tussen € 10.000- € 20.000: afdoeningsmandaat
aan de teamleider;
• Jeugdhulpzaken waarbij zorg nodig is voor meer dan €
20.000: afdoeningsmandaat verlenen aan de
portefeuillehouder;
• Afwijzende beschikkingen in het kader van de Jeugdwet:
afdoeningsmandaat verlenen aan de teamleider.
• Toepassing van de hardheidsclausule,
afdoeningsmandaat verlenen aan de portefeuillehouder.
Voor taken die vallen onder de Wmo taak begeleiding
(begeleiding groep en individueel,
dagbesteding/verzorging en kortdurend verblijf) en voor
persoonlijke verzorging (voor het deel waarvoor de
gemeente verantwoordelijk) is wordt voorgesteld:
 Begeleiding of persoonlijke verzorging waarbij zorg
nodig is voor minder dan € 10.000:
afdoeningsmandaat verlenen aan de adviseur
klantbegeleiding;
 Begeleiding of persoonlijke verzorging waarbij zorg
wordt verleend voor een bedrag tussen € 10.000- €
20.000: afdoeningsmandaat verlenen aan de
teamleider;
 Begeleiding of persoonlijke verzorging waarbij zorg
nodig is voor meer dan € 20.000:
afdoeningsmandaat verlenen aan de
portefeuillehouder;
 Afwijzende beschikkingen in het kader van de
Wmo: afdoeningsmandaat verlenen aan de
teamleider.
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 Toepassing van de hardheidsclausule,
afdoeningsmandaat verlenen aan de
portefeuillehouder.

In het huidige register is een afdoeningsmandaat voor de
toepassing van de hardheidsclausule verleend aan de
teamleider. Toekenning van een dergelijke mandaat
binnen de ambtelijke organisatie is niet toegestaan. Als
gevolg hiervan moeten de artikelen 1.28 en 1.33 worden
aangepast. Het mandaat voor toekenning van een
voorziening onder toepassing van de hardheidsclausule
kan worden verleend aan de portefeuillehouder.
B50.RNO Uitvoeringsprogram- Het bijgaande uitvoeringsprogramma is de operationele
ma Integrale
uitwerking van het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente
Veiligheid
Waalwijk 2015 – 2016. Het integraal veiligheidsbeleid
schetst de kaders voor de te realiseren ambities op
veiligheidsgebied binnen onze gemeente.
In het uitvoeringsprogramma worden de geformuleerde
ambities en speerpunten geconcretiseerd die in 2015 en
2016 worden uitgevoerd. Borging van dit
uitvoeringsprogramma vindt plaats door monitoring
gedurende het jaar. Aan het einde van 2016 wordt het
programma geëvalueerd. Deze evaluatie wordt aan u
voorgelegd.

Het college besluit,
In te stemmen met het uitvoeringsprogramma
integrale veiligheid 2015-2016 met dien verstande
dat in het uitvoeringsprogramma een passage moet
worden opgenomen m.b.t. de inzet van het
verkeershandhavingsteam.
- het uitvoeringsprogramma d.m.v.
raadsinformatiebrief ter kennisname van de raad
brengen.

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 Inwonerjaarverslag

Bijgaand ter vaststelling het Inwonerjaarverslag 2014. De

Het college besluit, met inachtneming van
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2014

B52.RNO Brief aangaande
verkrijging van
eigendom door
verjaring van de
strook tussen
Hertog Janpark 53
en Burg.
Verwielstraat 33 te
Waalwijk - JVG
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raad wordt via bijgaande raadsinformatiebrief over het
onderstaande aanpassingen het inwonersjaarverslag
verschijnen van het Inwonerjaarverslag geïnformeerd.
vast te stellen:
- omslagfoto wijzigen; inleiding aanpassen (met
name onderdeel Hennep), in de inleiding de
coördinerende functie van de burgemeester
beschrijven.
- pagina 19 Waalwijk kiest schrappen.
- pagina 11 andere foto invoegen m.b.t. Waspik.
De eigenaar van Burg. Verwielstraat 33 te Waalwijk heeft
Het college besluit,
op 17 december 2014 een brief gericht aan het college en 1. In te stemmen met de inhoud en de verzending
de gemeenteraad over verkrijgen van eigendom van een
van bijgaande brief.
perceel door verjaring. In de brief geeft de pandeigenaar
2. Een afschrift van deze brief, door tussenkomst van
aan dat hij het perceel sectie D, nummer 3874 ged.,
de griffie, in handen te stellen van de gemeenteraad.
zonder toestemming van de gemeente, ruim 20 jaar, in
3. Aan brief toevoegen: dat deze ook aan de raad
bezit heeft genomen. De pandeigenaar stelt zich op het
wordt gezonden.
standpunt dat de gemeente zijn eigendomsrechten volledig
dient te erkennen en medewerking dient te verlenen aan
de inschrijving van de litigieuze grond in het Kadaster. In
bijgevoegde antwoordbrief wordt zijn claim op verjaring
afgewezen.
De brief heeft op de Lijst van ingekomen stukken voor de
vergadering van de gemeenteraad van 29 januari 2015
gestaan.

