Nr.
A01

Onderwerp
Bezwaar tegen de
correctie
jaarbeschikkingen
BTW compensatiefonds
32008 en 2009
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Samenvatting / toelichting
Besluit
Deloitte Belastingadviseurs voert namens Baanbrekers een Het college besluit,
exercitie uit op het gebied van re-integratietrajecten. Dit
1. kennis te nemen van de correctie
heeft geleid tot een teruggave uit het BTW
jaarbeschikkingen BTW compensatiefonds 2008 en
compensatiefonds over 2008 tot en met 2012. De
2009;
teruggave is gebaseerd op een vaststellingsovereenkomst. 2. bezwaar te maken tegen de correctie
Deze overeenkomst heeft als einddatum 1 januari 2015.
jaarbeschikkingen BTW compensatiefonds 2008 en
Vanwege de verjaringstermijn zijn eind december 2014
2009:
gecorrigeerde jaarbeschikkingen BCF opgelegd over 2008
3. Deloitte Belastingadviseurs B.V. machtigen om
en 2009. In beide beschikkingen wijkt het verstrekte en de namens de gemeente Waalwijk bezwaar te maken:
nader vastgestelde bijdrage af. Hierdoor wordt over 2008
4. Deloitte Belastingadviseurs B.V. te machten om
een bedrag van € 125.860 teruggevorderd en over 2009
namen de gemeente Waalwijk op te treden.
een bedrag van € 216.440.
De belastingdienst heeft in eerste instantie aangegeven
dat dit slechts ter behoud van rechten was. Vorige week
heeft de contactpersoon van de belastingdienst Deloitte
laten weten dat er wel actie ondernomen moet worden,
namelijk bezwaar maken tegen de gecorrigeerde
jaarbeschikkingen BCF over 2008 en 2009.

B01

Wijziging in
aangewezen
stemlokalen t.b.v.
verkiezingen leden
Provinciale Staten
en Waterschappen
Aa en Maas en
Brabantse Delta

Deloitte heeft aangeboden om namens de gemeente
Waalwijk bezwaar te maken om daarmee de termijn veilig
te stellen. Na ambtelijk overleg is besloten gebruik te
maken van het aanbod van Deloitte zodat in ieder geval de
termijn veilig gesteld is. Het besluit om al of niet bezwaar
te maken is een bevoegdheid van het college.
Op 25 november 2014 heeft het college conform advies
Het college besluit, het stemlokaal Buurthuis Besoyen
een besluit genomen over de aanwijzing
te vervangen door Parkpaviljoen,
van de stemlokalen ten behoeve van verkiezingen leden
Grotestraat 154 A .
Provinciale Staten en Waterschappen Aa en Maas en
Brabantse Delta. Omdat Buurthuis Besoyen, Molenstraat 1
niet meer bestaat wordt dit stemlokaal vervangen door
Parkpaviljoen, Grotestraat 154 A te Waalwijk.
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Vaststelling 2e
administratieve
begrotingswijziging
2015
Budget oudere
migranten

Meerjarenplan ICT
2015-2018

COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-02-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de Het college besluit tot vaststelling van de 2e
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
administratieve wijziging van de begroting 2015
bijgaand het 2e administratieve wijzigingsbesluit 2015
aan.
De mutatis zijn toegelicht op de begrotingswijziging.
In 2014 heeft uw college besloten om mee te werken aan
de procesbegeleiding ten behoeve van een woongroep
voor oudere migranten. Het expertisecentrum Woonsaem
begeleidt dit traject samen met Casade en oudere
migranten zelf. In december 2014 is het budget vanuit het
‘overschot reservering inburgering' daadwerkelijk
vrijgegeven.
Omdat we pas eind 2014 zijn gestart loopt dit traject nog
door in 2015. Hiervoor hebben we subsidie verleend aan
stichting Woonsaem.
Voorstel is om €30.000,- uit de reserve inburgering, die
eind 2014 is vrijgemaakt voor de procesbegeleiding
oudere migranten, over te hevelen naar 2015 en daarmee
te bestemmen aan het batig rekeningresultaat.
Door het aflopen van het huidige ICT-plan in 2015, de te
realiseren ombuigingen ICT en een technische/financiële
update was het wenselijk om per 2015 een actueel
meerjarenplan ICT te hebben vastgesteld. In dit
meerjarenplan ICT 2015-2018 kunnen alle aanpassingen
in investeringsbehoefte en budgetuitbreidingen binnen het
financiële ICT-kader worden gerealiseerd, waarbij
bovendien de taakstellende ombuigingen kunnen worden
gerealiseerd.
Daarnaast zijn in dit advies voorstellen opgenomen om de
budgetterings- en verantwoordingsmethodiek te
vereenvoudigen, waarbij de methodiek van de
egalisatiereserve ICT-beleid als kostenregulering voor de
totale hulpkostenplaats automatisering in de basis gelijk

Het college besluit,
- €30.000,- uit de reserve inburgering, die eind 2014
is vrijgemaakt voor de procesbegeleiding oudere
migranten, over te hevelen naar 2015 en daarmee te
bestemmen aan het batig rekeningresultaat.
- college vraagt aandacht voor de volledigheid en
tijdigheid m.b.t. de overheveling van budgetten.

Het college besluit,
 In te stemmen met het nieuwe investeringsplan ICT
per 2015, inclusief het krediet van € 20.000 voor
verdere digitalisering HRM-processen en verlaging
van het huidige ICT-investeringsplan 2015.
 In te stemmen met de realisatie van de volledige
ombuiging binnen ICT in 2015.
 In te stemmen met de budgettaire aanpassingen op
de HKP Automatisering.
 In te stemmen met de beslispunten ter
vereenvoudiging van de
budgettering/verantwoording.
 Alle begrotingsaanpassingen te verwerken in de
eerste kwartaalswijziging 2015
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B06.OOT Eigendomsoverdracht
schoolgebouw en
terrein van
Duvenvoordestraat
11-15 te Waalwijk

B07.OOT Gebruiksovereenkomst scholengroep
De Langstraat
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blijft. Ook worden voorstellen gedaan om de taakstellende
ombuigingen 2015-2018 binnen het taakveld ICT nu reeds
te verwerken/realiseren.
Op 12 maart 2015 wordt aan de Van Duvenvoordestraat
Het college besluit,
11-15 te Waalwijk de vervangende nieuwbouw voor
het eigendom van schoolgebouw en terrein Van
basisschool Besoyen opgeleverd. De gemeente heeft bij de Duvenvoordestraat 11-15 te Waalwijk over te dragen
bouw opgetreden als bouwheer en opdrachtgever. Op
aan Stichting Leerrijk! en de kosten van de
grond van artikel 103, lid 2 van de Wet op het primair
overdracht (notariskosten) ten laste van het voor de
onderwijs dient, wanneer de gemeente bouwheer is, na
nieuwbouw van basisschool Besoyen beschikbare
realisatie het juridisch eigendom van het gebouw en het
krediet te brengen.
terrein te worden overgedragen aan het schoolbestuur. De
eigendomsoverdracht dient plaats te vinden bij notariële
akte. Aan de notariële akte dient een gemeentelijk besluit
tot eigendomsoverdracht ten grondslag te liggen.
Voor het in gebruik geven van sporthal De Zeine en
Het college besluit,
buitensportvoorzieningen op sportpark Olympia is in
- De bijgaande gebruiksovereenkomst in tweevoud te
overleg met Scholengroep De Langstraat (Dr. Mollercollege ondertekenen en deze ter ondertekening aan
en Walewyc-mavo) en het Sportbedrijf bijgaande
Scholengroep De Langstraat aan te bieden;
gebruiksovereenkomst opgesteld. De scholen krijgen de
- De huidige huurovereenkomst (1992) met
eerste gebruiksrechten in sporthal De Zeine waarop op
terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015 met de
basis van het aantal leerlingen ingevolge de ‘Verordening
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te beëindigen.
voorzieningen huisvesting onderwijs' aanspraak bestaat.
- College nader informeren over de totstandkoming
De vergoeding wordt jaarlijks berekend op basis van de in van de tarieven voor buitensport en binnensport (
de ‘Beleidsregels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
wethouder Keijzers koppelt een en ander terug naar
gemeente Waalwijk' opgenomen bedragen voor variabele
de collegeleden).
en vaste kosten. Welke jaarlijks worden bijgesteld op basis
van het jaarlijks door het ministerie van OCW in het
bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer.
De vergoeding voor het gebruik van de
buitenportaccommodaties is gebaseerd op de
huurovereenkomst met de Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs (1992). Deze huurovereenkomst komt met het
ondertekenen van de gebruiksovereenkomst te vervallen.
Het bestuur van OMO heeft schriftelijk d.d. 19 januari
2015 verklaard in te stemmen met beëindiging van de
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B50.RNO Strategisch plan
2015-2018 en de
meerjarenbegroting
2015-2018 van
Baanbrekers

B51.RNO Intensivering
armoedebeleid
gemeente Waalwijk
Samen armoede
aanpakken
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overeenkomst, met terugwerkende kracht vanaf 1
augustus 2014.
De gebruiksovereenkomst met bijlagen met Scholengroep
De Langstraat wordt u hierbij ter ondertekening
aangeboden om vervolgens aan de scholengroep ter
ondertekening aan te bieden.
In de gemeentelijke begroting 2015 is reeds rekening
gehouden met een meeropbrengst door het gebruik van
beide scholen.
Baanbrekers heeft het Strategisch plan 2015-2018 en de
Het college besluit,
meerjarenbegroting 2015- 2018
1. kennis te nemen van het Strategisch plan 2015 toegezonden met het verzoek deze voor te leggen aan de
2018 en de meerjarenbegroting 2015 – 2018;
raad.
2. In te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel
De oorspronkelijke meerjarenbegroting is al eerder
met dien verstande dat in het raadsvoorstel en
aangeboden en vastgesteld. Daarbij is
raadsbesluit gemeld moet worden dat het structurele
aangegeven dat dit document gold als een
budgettaire effect zal worden meegenomen bij de
conceptbegroting omdat er nog te veel onzekerheden in
kaderstelling 2015.
zaten. Afgesproken is dat eind 2014 een nieuwe
- wethouder Bakker informeert het college over de
geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld zal worden. uitkomsten van de laatste benchmark m.b.t.
Deze geactualiseerde begroting ligt nu voor.
Baanbrekers.
In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de
Het college besluit,
intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. De
1. in te stemmen met de voorstellen voor
gemeente Waalwijk krijgt hiervoor vanaf 2015 een bedrag intensivering armoedebeleid zoals opgenomen in de
van € 180.000. In het Coalitieprogramma “Krachten
notitie “Op eigen kracht waar het kan, een steun in
bundelen” wordt voor het bestrijden van armoede bij
de rug waar het moet: Samen armoede aanpakken”;
kinderen een extra bedrag van € 50.000 beschikbaar
2. de inmiddels voor het armoedebeleid geoormerkte
gesteld. Deze middelen zijn in de gemeentebegroting
Rijksmiddelen tot een bedrag van € 180.000 alsmede
opgenomen. In de notitie “op eigen kracht waar het kan,
het bedrag van € 50.000 uit het Coalitieprogramma
een steun in de rug waar het moet: samen armoede
“Krachten bundelen” beschikbaar stellen voor de
aanpakken” worden voorstellen gedaan om het
intensivering van het armoedebeleid zoals genoemd
gemeentelijk armoedebeleid te intensiveren.
onder punt 1 en hiertoe een voorstel tot
We hebben in beeld gebracht wat de effecten van het
begrotingswijziging voor te leggen aan de raad;
armoedebeleid tot nu zijn en waar een extra inzet nodig is. 3. in te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel
De nota heeft als subtitel “Samen armoede aanpakken”.
met dien verstande dat aan punt 8 pagina 3 het
Daarom is de nota tot stand gekomen in samenwerking
Twiddus wordt toegevoegd.
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met de netwerkpartners. De financiële effecten van het tot 4. kennis te nemen van het advies van de WMO
nu toe gevoerde beleid zijn in beeld gebracht door middel
adviesraad;
van een inkomenseffectrapportage. Tot slot hebben we het 5. tot een schriftelijke reactie gericht aan de WMO
armoedebeleid getoetst aan de regels van de
adviesraad door middel van voorgelegde
Participatiewet.
conceptbrief.
B52.RNO Raadsinformatiebrief Na vaststelling door de raad van het Integraal
Het college besluit,
aangaande
Veiligheidsbeleid 2015-2018 op
bijgaande raadsinformatiebrief samen met het
Uitvoeringsprogram 16 oktober jongstleden is het beleid nader uitgewerkt in
uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015ma Integrale
een tweejarig uitvoeringsprogramma.
2016 aan de raad door te geleiden.
Veiligheid 2015Dit uitvoeringsprogramma is 3 februari jongstleden door
2016
het college vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma wordt nu via een
raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad
gezonden.
Nr.
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B53.RNO Raadsinformatiebrief toetsing
begroting 2015

In de raadsvergadering van 29 januari 2015 is de raad
door middel van de ingekomen stukken op de hoogte
gesteld van het standpunt van het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
inzake de toetsing van de begroting 2015 van onze
gemeente. De raad heeft het college daarbij verzocht hem
te informeren over het standpunt van het college.
In de collegevergadering van 27 januari 2015 bent u door
middel van een advies geïnformeerd over het hiervoor
bedoeld standpunt van GS. U hebt toen besloten de brief
van het college van GS van de provincie Noord-Brabant
over de toetsing van de gemeentebegroting 2015 van de
gemeente Waalwijk voor kennisgeving aan te nemen en de
directie op te dragen de door GS noodzakelijk geachte
acties/maatregelen te nemen. U hebt dan ook ingestemd
met de aanbevelingen van GS.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarnaar u
kortheidshalve wordt verwezen, wordt de raad over uw

Het college besluit in te stemmen met de
raadsinformatiebrief waarin de raad wordt
geïnformeerd over het standpunt van het college
n.a.v. de toetsing door GS van Noord-Brabant van de
begroting 2015 van de gemeente Waalwijk.
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B54.RNO Schriftelijke vragen
Lokaal Belang over
RKC Waalwijk
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standpunt geïnformeerd.
De fractie Lokaal Belang heeft het college op 13 februari
Het college besluit, in te stemmen met de
2015 een elftal vragen gesteld op basis
beantwoording van de door de fractie Lokaal Belang
van artikel 37 van het Reglement van Orde met betrekking op grond van art. 37 RvO gestelde vragen n.a.v.
tot Raadsinformatiebrief,
Raadsinformatiebrief 05-2015 inzake RKC Waalwijk.
nummer 05-15, d.d. 28 januari 2015 inzake uitvoering
amendement risicobeheersing
BVO RKC Waalwijk.
De fractie verzoekt het college zo mogelijk voor de
raadsbijeenkomst van 26 februari 2015
te antwoorden.
In de voor u bijgevoegde brief, waarnaar kortheidshalve
verwezen wordt, zijn de antwoorden in concept gegeven.
Enkele antwoorden worden nog gecheckt met de directeur
van RKC Waalwijk. Indien dit aanleiding geeft tot
aanpassing, verneemt u dat voor de collegevergadering.

