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In 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend
Het college besluit,
voor de realisatie van een appartementengebouw aan de
1. In te stemmen met voorliggende planschade
Schoolstraat 2 in Waspik. Medio 2012 heeft Stichting
overeenkomst (15-0092458);
Casade (destijds Slagenland) al aangegeven het plan te
2. Deze getekend toe te sturen aan Stichting Casade
willen wijzigen om ook commerciële ruimtes op de begane (15-0092158)
grond mogelijk te maken. Binnen de aangevraagde
vergunning was dat echter niet meer mogelijk. Middels
een raadsvoorhangbrief van september 2012 (kenmerk
12-0023437) hebben wij de raad daarvan op de hoogte
gesteld.
Op 11 maart 2014 hebben wij via de uitgebreide
procedure de omgevingsvergunning (PAB) verleend voor
de realisatie van 14 appartementen. De voorbereidingen
om een bestemmingsplan in procedure te brengen die ook
de realisatie van commerciële ruimtes mogelijk maakt, zijn
inmiddels gestart.
Stichting Casade heeft aangegeven dat de kans bestaat
dat het oorspronkelijke bouwplan overeenkomstig de
verleende vergunning van maart 2014 niet zal worden
uitgevoerd. Dit plan zou, mede vanwege het hoge
ambitieniveau, voor ontwikkelaars financieel niet haalbaar
zijn. In overleg met Casade bekijken wij nu de
mogelijkheden om de stedenbouwkundige en
architectonische kaders in het bestemmingsplan vast te
leggen. Wij zullen u hierover op een later moment nader
informeren.
Ten behoeve van de verleende omgevingsvergunning uit
2014, waarbij afgeweken is van het bestemmingsplan, is
echter nog geen planschade overeenkomst met aanvrager
Casade afgesloten. Op grond van artikel 6.1 lid 2 sub c
van de Wro bestaat de kans dat omwonenden de
gemeente aansprakelijk stellen voor planschade. Om
eventuele planschade op de aanvrager af te wentelen is
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een planschadeovereenkomst noodzakelijk.
Voordat een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt
gebracht, zullen wij een tweede planschadeovereenkomst
aan Casade voorleggen.
Op 26 augustus 2013 is door de directie een nieuw Sociaal
Statuut vastgesteld. Dit statuut is vervolgens afgestemd
met het Georganiseerd Overleg (GO). Lange tijd bleef de
periode van bovenformativiteit onderwerp van discussie.
In het oude statuut was die periode drie jaar en in het
nieuwe voorstel twee jaar. Over het voorliggende Sociaal
Statuut gemeente Waalwijk 2015 is in het GO van 27
november 2014 globaal overeenstemming bereikt. In het
technisch beraad van 20 januari is afgesproken de finale
versie opnieuw voor te leggen aan het GO zodat
vervolgens een ledenraadpleging kan plaatsvinden. De
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige
Sociaal Statuut zijn:
• Het Sociaal Statuut en het Sociaal Plan zijn
samengevoegd tot een leesbaar document
• De periode van bovenformativiteit is teruggebracht van 3
naar 2 jaar, art 3.10 lid 4 en 5
Als tegen het einde van het vwnw-traject blijkt dat het
werkgever en werknemer, door externe omstandigheden,
ondanks de inzet van beide partijen niet is gelukt gepast
ander werk te vinden, dan is verlenging van het vwnwtraject tot maximaal drie jaar bespreekbaar. Het gaat hier
zowel om persoonlijke omstandigheden van de werknemer
(zoals langdurige ziekte, of intensieve zorg over een
naaste) als om het uitblijven van voldoende inspanning
vanuit de kant van de werkgever.
De paritaire commissie brengt een advies uit over het al
dan niet verlengen van de termijn zoals bedoeld onder lid
4.
• Het Van-Werk-Naar-Werk- traject is geïntegreerd

Het college besluit,
• het Sociaal Statuut gemeente Waalwijk 2015 ter
vaststelling voor te leggen aan het Georganiseerd
Overleg. Tegelijkertijd worden dan het Sociaal
Statuut 2001 en het Sociaal Plan 2011 ingetrokken.
• De ondernemingsraad hiervan op de hoogte te
stellen.
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• De flankerende maatregelen, zoals salarissuppletie bij
het aanvaarden van een functie elders zijn aangepast
• Er is een mogelijkheid voor remplaçanten (plaatsmakers)
opgenomen
• Voorheen was voor de plaatsing sprake van een
voorbereidingscommissie en een separate
plaatsingscommissie. In het huidige statuut is alleen
sprake van een plaatsingscommissie
• Ingewikkelde, weinig gebruikte opties hebben
plaatsgemaakt voor maatwerk
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het
Het college besluit, niet conform.
wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht
1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak
voor overheidsondernemingen. Binnenkort zal
invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten
hoogstwaarschijnlijk de Eerste Kamer instemmen met het 2. D.m.v. raadsvoorstel krediet aanvragen ad €
wetsvoorstel. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel 50.000,-- te dekken uit de post onvoorzien.
is, mede onder druk van de Europese Commissie, het
scheppen van een gelijk speelveld tussen overheids- en
private ondernemingen.
Vennootschapsbelasting (Vpb) is voor gemeenten een
geheel nieuwe tak van sport en is complex. Veel ook zal in
de toekomst via jurisprudentie duidelijk moeten worden.
Voor alle activiteiten van de gemeente zal bepaald moeten
worden of deze activiteiten al dan niet Vpb-plichtig zijn.
Voor de Vpb-plichtige activiteiten zal vervolgens een
(sub)administratie ingericht moeten worden met per 1
januari 2016 een openingsbalans. Dit om te komen tot
juiste aangiftes Vpb vanaf 1 januari 2017 (over 2016).
In bijgaand plan van aanpak staat beschreven op welke
wijze deze nieuwe taak ingevoerd gaat worden. De
eenmalige kosten van invoering bedragen € 50.000,--. De
gemeente ontvangt noch voor de invoering noch voor de
eventueel in de toekomst te betalen Vpb enige vergoeding
van het Rijk. Voorgesteld wordt daarom om deze
eenmalige kosten mee te nemen in het Voorjaarsbericht
2015.
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Op basis van de inventarisatie dient bepaald te worden
wat de impact is voor de gemeente Waalwijk en of er
besluiten genomen moeten worden ter voorkoming dan
wel beperking van de Vpb. Zo nodig zullen voorstellen aan
u voorgelegd worden.
In oktober 2012 hebben de 3 colleges van de Langstraat
Het college besluit,
gemeenten een besluit genomen over het
- Op basis van de evaluatie in te stemmen met
ondernemersakkoord 2.0 van de Hart van Brabant regio.
continuering van het fonds en in te stemmen met de
Toegezegd is door de 3 colleges € 100.000,- beschikbaar
verbeterpunten: beschrijven van de toetsingscriteria
te stellen voor een stimuleringsfonds voor ondernemers
en zorgen voor meer bekendheid.
om ruimte te bieden aan nieuwe ideeën voor re-integratie - De inrichting van het beheer van en sturing op het
die bij werkgevers leven. De gemeente Tilburg heeft
fonds via de Innovatiegroep voorlopig nog te
hiervoor 1 mln. uitgetrokken. Ook de Provincie Noordhandhaven.
Brabant heeft middelen ter beschikking gesteld.

De gemeente Tilburg heeft bovendien de voortrekkersrol
op zich genomen om vorm te geven aan de uitvoering van
dit project. Eind 2014 is een tussenevaluatie opgesteld. De
resultaten zijn positief, al zijn harde conclusies in deze
fase nog niet te trekken. Er is een aantal verbeterpunten
voorgesteld die worden opgepakt in de verdere
ontwikkeling van het fonds.
B04.OOT Subsidieverzoek
Van stichting Jongerencentra Waalwijk is een
Straattheaterfestival subsidieverzoek van € 7.500,- ontvangen voor de
Waalwijk 2015
organisatie van het Straattheaterfestival op 26 april 2015
en een tweede verzoek van € 7.500,- i.v.m. het 20-jarig
bestaan van het festival. Naast het verzoek aan de
gemeente dragen, net als voorgaande jaren, ook het
Centrummanagement en de Waalwijkse horeca bij in de
kosten.
1. Verzoek € 7.500,- voor organisatie straattheaterfestival.
Het verzoek is getoetst aan de Subsidieregeling
Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015 en voldoet aan
de criteria zoals opgenomen in artikel 8. (Culturele)
Evenementen. Vanuit deze regeling is het festival een

Het college besluit,
- aan Stichting Jongerencentra Waalwijk een
waarderingssubsidie van € 7.500,- toe te kennen
voor de organisatie van het Straattheaterfestival
2015;
- dit bedrag ten laste te brengen van (Culturele)
evenementen;
- het subsidieverzoek van € 7.500,- i.v.m. 20-jarig
jubileum af te wijzen. Dit op grond van artikel 10, lid
d, van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk.
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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 stichting een
eenmalige subsidie te verlenen van € 7.500,-. Dit volgt uit
de subsidieregeling waarin staat dat de verdeelregel voor
een evenement niveau A maximaal € 7.500,- bedraagt.
2. Verzoek € 7.500,- i.v.m. 20 jarig jubileum
Dit bedrag wil de organisatie besteden aan een ‘jubileum'
slotact. Ook voorgaande jaren heeft de organisatie een
slotact neer gezet maar zonder extra middelen. Daarnaast
is in artikel 8.4 van de subsidieregeling bepaald dat er
geen subsidie wordt verstrekt special voor
jubileumvieringen.
Op basis van het bovenstaande en op grond van artikel
10, sub d van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk
2010 (de subsidieverstrekking past niet binnen het beleid
van de gemeente Waalwijk) wordt voorgesteld het
subsidieverzoek af te wijzen. Conform de Algemene wet
bestuursrecht is de organisatie over dit voorstel telefonisch
op 9 februari jl. geïnformeerd.
Hier geen bemerkingen op gekregen.
Aan de orde is de subsidieverlening voor SJW. In het
Het college besluit,
bedrijfsvoeringsonderzoek hebben we, in samenspraak
- SJW voor 2015 €751.833,- te verlenen.
met SJW, een herziene (uitgezuiverde) begroting
- Het restantbedrag ad €194.251,- af te wijzen.
opgenomen. Voor de subsidieverlening 2015 gaan we uit
- Akkoord te gaan met bijgevoegde
van die begroting, en van de beschikbare budgetten in de prestatieafspraken.
programmabegroting 2015 van de gemeente.
Het benodigde subsidiebedrag voor SJW is € 1.115.584,-.
In dit bedrag zijn extra middelen opgenomen voor
uitbreiding van de formatie. Hier wordt u in een apart
collegevoorstel (n.a.v. het bedrijfsvoeringsonderzoek) over
geïnformeerd. Na aftrek van dit bedrag (€169.500,-)
resteert een bedrag van €946.084,-.
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De beschikbare reguliere subsidie in de
programmabegroting 2015 is €751.833,-.
Voorstel is om SJW voor 2015 €751.833,- te verlenen. Het
restant ad. €194.251,- op grond van artikel 15 van de
subsidieregeling en het subsidieplafond af te wijzen.
Akkoord te gaan met bijgevoegde prestatieafspraken.

