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In het circusbeleid, vastgesteld door het college op 30
Het college besluit,
november 2004 als Beleidsregels Circussen, is aangegeven De waarborgsom voor circussen voor 2015 net als
dat het college jaarlijks de hoogte vaststelt van de
vorig jaar vast te stellen op € 1500,00. De
waarborgsom circussen.
vergunninghouder dient de waarborgsom te storten
De waarborgsom voor circussen voor 2015 wordt net als
uiterlijk vier weken voordat het desbetreffende
vorig jaar vastgesteld op € 1500,00 en de
evenemententerrein in gebruik wordt genomen.
vergunninghouder dient de waarborgsom te storten
uiterlijk vier weken voordat het desbetreffende
evenemententerrein in gebruik wordt genomen.
Collectieve dagen
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke
Het college besluit,
voor de horeca 2015 Verordening dient het College de dagen aan te wijzen
de collectieve dagen 2015 overeenkomstig bijgaand
waarop een collectieve festiviteit gehouden mag worden.
overzicht vast te stellen
Op dergelijke dagen mag een horecabedrijf –binnen de
grenzen van het geldende beleid- meer geluid ten gehore
(laten) brengen dan op normale dagen.
Zoals de afgelopen jaren zijn de collectieve dagen
gekoppeld aan (jaarlijkse) evenementen in de drie
verschillende kernen. Een overzicht van voorgestelde
collectieve dagen 2015 treft u bijgaand aan. Het aantal
dagen is meer als in 2014.
Het aantal “individuele dagen” c.q. incidentele festiviteiten
is conform artikel 4.3 van de APV vastgesteld op maximaal
8 per kalenderjaar.
Bodemsanering
Op 25 november 2014 heeft het college de notitie social
Het college besluit,
Grotestraat 361 te
return vastgesteld. Volgens het beleid moet voor
Af te wijken van het social return beleid en geen
Waalwijk, social
aanbesteding hoger dan € 30.000,00 social return worden voorwaarde met betrekking tot social return of een
return
ingezet.
stageplaats op te nemen in het bestek
‘Bodemsanering Grotestraat 361 te Waalwijk”.
Voor het bestek ‘Bodemsanering Grotestraat 361 te
Waalwijk” is gekeken naar de mogelijkheden om social
return in te zetten. Er heeft overleg plaatsgevonden met
mevrouw De Gruijter van Baanbrekers om de
mogelijkheden te bespreken. Zij geeft het advies in deze
situatie social return niet in te zetten. Dit blijkt om de
volgende redenen niet te gaan:
Onderwerp
Waarborgsom
Circussen 2015

Nr.

Onderwerp

B02

Bezwaarschrift
beschikking
saneringsverslag
Molenvlietstraat
(Voorweiden)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-03-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
• De inzet van personeel is maar beperkt en het personeel
wat op locatie in Waalwijk aan het werk wordt gesteld
moet medisch gekeurd en gecertificeerd zijn voor
saneringswerk. Conform de Gids Proportionaliteit dient
men rekening te houden met het soort werkzaamheden bij
uitvoering van de opdracht. Op pagina 45 staat dat naast
een “geringe component loonsom” er ook rekening moet
worden gehouden met “specialistische activiteiten”
waardoor een 5% contractvoorwaarde als disproportioneel
kan worden gezien.
• Er is op locatie maar beperkt ruimte, waardoor geen
additioneel personeel ingezet kan worden. Dit zou
onveilige situaties opleveren. Er is sprake van een zeer
beperkte arbeidscomponent.
• De bedrijven die voor het werk uitgenodigd gaan worden
zijn gespecialiseerde bedrijven die erkend en gecertificeerd
zijn en niet in onze regio gevestigd zitten. In onze regio
zijn geen bedrijven die het werk kunnen uitvoeren.
Hierdoor wordt de afstand (ruim 50 km) voor een
stageplaats of andersoortig werk op het hoofdkantoor ook
erg groot. Baanbrekers zit ook geen mogelijkheden om
mensen binnen het bedrijf voor andere werkzaamheden in
te zetten.
• Aangezien het vooraf al bekend is dat een bedrijf niet in
staat is om via personeel of stage te voldoen aan een
social return voorwaarde, wordt het ook niet zinvol geacht
om een voorwaarde over een financiële tegemoetkoming
op te nemen. Deze kosten worden gewoon opgenomen in
de aanneemsom en worden dan door de gemeente
betaald.
In september 2011 heeft de gemeente een bezwaarschrift Het college besluit, het bezwaarschrift (kenmerk 11ingediend op de beschikking instemmen saneringsverslag
0041498) op beschikking instemmen
Molenvlietstraat. Sinds het indienen wordt in informeel
saneringsverslag Molenvlietstraat in te trekken, met
overleg geprobeerd voor alle bezwaren met een oplossing dien verstande dat wethouder Keijzers nagaat of de
te komen. Op dit moment zijn alle punten behandeld en
bewoners akkoord waren.
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wordt door de provincie een nieuwe beschikking opgesteld
en de oude beschikking zal komen te vervallen. Om aan te
tonen dat wij vertrouwen hebben in een goede afloop is
een logische stap het intrekken van ons bezwaarschrift.
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking
getreden met als belangrijkste doel om meer mensen
actief op de arbeidsmarkt te krijgen. Onderdeel van de
Participatiewet is om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of werkervaring op
te laten doen. Eén van de mogelijkheden hiervoor is om,
waar mogelijk, gemeentelijke opdrachten één op één aan
Baanbrekers of WML-Facilitair te gunnen.
De inzameling van textiel en de werkzaamheden die
daarmee samenhangen zijn bij uitstek geschikt voor de
doelgroep van Baanbrekers. Het zijn activiteiten gericht op
het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid en de
arbeidsfitheid van werknemers.
Recentelijk is aan CMS Derks Star Busmann N.V. opdracht
gegeven om te onderzoeken aan welk wettelijk kader de
gemeente zich dient te houden indien zij een opdracht
direct aan Baanbrekers of WML-Facilitair wil gunnen. Naast
het antwoord op de vraag van wat we kunnen is ook
gekeken naar de vraag van wat we als gemeente willen.
Hiervoor is o.a. gekeken naar de geschiktheid van de
werkzaamheden, bedrijfsresultaat Baanbrekers,
inkoopresultaat gemeente en aandacht voor lokale
aanbieders. Alle aspecten in overweging nemend, is er een
mogelijkheid de textielinzameling voor de gemeente
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk te gunnen aan
Baanbrekers middels (quasi) inbesteden, mits aan de in de
nota en memo gestelde criteria en afwegingen wordt
voldaan. Middels deze aanbesteding bij Baanbrekers
voldoen wij tevens aan de social return verplichting.

Het college besluit,
De textielinzameling voor de gemeente Waalwijk te
gunnen aan Baanbrekers middels (quasi) inbesteden
met in achtneming van de gestelde criteria.
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Rijkswaterstaat is op een aantal deelprojecten partner van Het college besluit,
de GOL. Om de samenwerking te bekrachtigen en om
In te stemmen met de inhoud van de
afspraken vast te leggen over scope, financiële bijdragen, samenwerkingsovereenkomst;
taakverdeling en communicatie van de projecten waarbij
De Gedeputeerde te machtigen om de
de Staat betrokken is, hebben de partijen een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;
samenwerkingsovereenkomst GOL-RWS opgesteld. De
De Gedeputeerde te machtigen om niet significante
Provincie zal de overeenkomst namens de overige GOL
wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst door
partijen ondertekenen. De partijen werken daarnaast aan
te voeren nadat afstemming daarover heeft
een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken over de
plaatsgevonden met de portefeuillehouder.
aanbesteding, het contract, beheer en onderhoud, ed.
worden vastgelegd.
De looptijd van het huidige gemeentelijk
Het college besluit,
rioleringsplan(GRP) eindigt eind 2015. Voorzien was te
Het geheel afwegende te opteren voor optie 3, het
starten met de opstelling van het nieuwe GRP begin 2015. opstellen van een GRP 2016 – 2020 met een
ABij afstemming van de besluitvormingsprocedure met de doorlooptijd voor de opstelling t/m besluitvorming tot
Raadsagenda en besluitvorming voor december 2015,
de vaststelling in de Raad van februari/maart 2016.
betekent dat de behandeling van het ontwerp GRP in de
B&W-vergadering van september 2015 moet plaatsvinden.
Dit impliceert een doorlooptijd vanaf medio januari/begin
februari van ca. 7 maanden, waaronder 2
vakantiemaanden. Aangezien we aandacht besteden aan
een klimaatbestendige stad Waalwijk en hier uitvoering
aan willen geven in het nieuwe GRP, vergt dit meer tijd in
de voorbereiding dan was voorzien.
Dit betekent dat binnen de aanvankelijke planning het
opstellen van een verantwoord GRP niet realistisch is.
1. Bijkomende aspecten;
Bij de afweging hoe met een verlengde doorlooptijd om te
gaan zijn de volgende afwegingen van belang:
a. Het maatregelprogramma 2016 van het huidige GRP en
het Integrale Uitvoeringsprogramma zijn voor 2016 onder
meer gebaseerd op de doorkijk zoals opgenomen in het
het vigerende GRP op elkaar afgestemd;
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b. Het beleidskader van het huidige GRP voldoet
onvoldoende aan hetgeen in de regionale samenwerking is
ontwikkeld. Bijstelling is gewenst;
c. De kostendekking en de heffing zijn in de looptijd van
het huidige GRP bijgesteld en gelden ook voor de periode
na december 2015;
d. Stichting RIONED actualiseert de uitgangspunten, de
juridische achtergrond en de vorm en inhoud voor het
opstellen van een GRP volgens zoals opgenomen in de
Leidraad Riolering. Deze actualisering is eind eerste
kwartaal dit jaar gereed. Het is gewenst om bij het
opstellen van het nieuwe GRP hiermee rekening te
houden;
e. De noodzakelijke financiële afwegingen bij het opstellen
van het GRP moeten intern bij voorkeur niet samenvallen
met MARAP/BURAP of begrotingsvoorbereiding.
2. Opties en afweging;
Uitgangspunt is het opstellen van een GRP voor een
periode van 5 jaar. Op grond van het voorgaande zijn er
de volgende mogelijkheden:
1. Toch vasthouden aan de oorspronkelijke planning.
2. De looptijd van het huidige GRP met een jaar
verlengen en een nieuw GRP opstellen voor de periode
2017 – 2021;
3. Het huidige GRP (stilzwijgend) laten doorlopen tot
februari/maart 2016 en het nieuwe GRP vaststellen
voor de periode 2016 – 2020
Ad.1.:
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Deze optie verdient geen aanbeveling omdat onder de
tijdsdruk onvoldoende aandacht kan worden besteed aan
de noodzakelijke afwegingen van ambitie en middelen. Het
leidt tot een kwalitatief onvoldoende plan.
Ad. 2.:
Verlengen van de looptijd van het huidige GRP vergt een
Raadbesluit dat zal moeten worden voorbereid. De
doorlooptijd daarvan bedraagt een aantal maanden. Voor
een deel betekent dit dubbel werk omdat een deel van de
noodzakelijke activiteiten bij het opstellen van het
definitieve plan opnieuw moet worden gedaan (b.v.
inhoudelijke aanpassing aan nieuwe Leidraad Riolering van
Stichting RIONED, bijstellen beleidskader, in- en externe
afstemming, besluitvormingsprocedure).

Ad.3.:
Enkele maanden doorloop van het huidige GRP in 2016 zal
wettelijk niet op problemen stuiten: de noodzakelijke uit te
voeren activiteiten liggen in het IUP vast en de
kostendekking en de verwerving van middelen zijn voor
deze korte periode geborgd bij eerdere besluiten. De
afwegingen voor het beleidskader hebben in 2015 al
plaatsgevonden.
Het geeft ambtelijk de tijd voor een kwalitatief goede
opzet van het nieuwe GRP met de noodzakelijke
afwegingen en in- en externe afstemming.
B50.RNO Beantwoording
Door de heer Tiemstra zijn namens de SGP fractie vragen
schriftelijke vragen
gesteld op grond van artikel 37 van het Reglement van
van de heer
Orde met betrekking tot ‘Gezamenlijke inkoop mobiele
Tiemstra namens de data en spraak'.
SGP fractie ex. art.
37 RvO /
Bijgaand treft u de concept beantwoordingsbrief met de
betreffende
gestelde vragen en voorgestelde beantwoording ter
Gezamenlijke inkoop instemming aan.

Het college besluit, in te stemmen met de
voorgestelde beantwoording van de vragen zoals
gesteld door de heer Tiemstra namens de SGP
fractie.

Nr.

Onderwerp
mobiele data en
spraak.
B51.RNO Raadsvoorstel
invoering
vennootschapsbelast
ing gemeenten

B52.RNO Klantenkamer WSW

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-03-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit

Op 3 maart 2015 besloot uw college kennis te nemen van
het plan van aanpak invoering vennootschapsbelasting
voor gemeenten en daarvoor € 50.000 beschikbaar te
stellen ten laste van de post Onvoorziene uitgaven.
Als gevolg van het budgetrecht van de raad dient de
beschikking over de post Onvoorzien via raadsvoorstel aan
de raad voorgelegd te worden.
Het raadsvoorstel gaat hierbij.

Het college besluit,
Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin voorgesteld
wordt € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van
de post Onvoorziene uitgaven voor de invoering
vennootschapsbelasting gemeenten.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking
getreden. In de nota “Iedereen doet mee in de
Langstraat” hebben de gemeenteraden o.a. besloten dat er
voor de uitvoering van de Participatiewet één nieuwe
Participatieraad voor de Langstraat wordt ingesteld. De
raden hebben de kaders aangegeven voor de vorming van
de Participatieraad. Het traject om te komen tot 1 nieuwe
Participatieraad is gestart. De portefeuillehouder van de
gemeente Heusden begeleidt het traject.
Op 25 februari 2015 heeft de Klantenraad WSW de
gemeenteraden en de colleges schriftelijk op de hoogte
gesteld van het besluit om per direct op te stappen. De
klantenkamer WSW kan zich niet vinden in de
uitgangspunten voor de nieuwe Participatieraad.
Voorgesteld wordt over te gaan tot één gezamenlijke
schriftelijke reactie van de colleges van Heusden, Loon op
Zand en Waalwijk naar de Klantenkamer WSW. Er heeft
hierover afstemming plaatsgevonden tussen de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
De raad te informeren door middel van bijgaand concept
raadsinformatiebrief.

1. Het college besluit, kennis te nemen van de brief
van de Klantenkamer WSW van 22 februari 2015.
2. Over te gaan tot één gezamenlijke schriftelijke
reactie van de colleges van Heusden, Loon op Zand
en Waalwijk naar de klantenkamer WSW door middel
van bijgevoegde conceptbrief.
3. Het hoofd van de afdeling Welzijn van de
gemeente Heusden, mevrouw J. Verbiesen, te
mandateren om de brief aan de Klantenkamer WSW,
zoals genoemd onder punt 2, namens het college van
Waalwijk te ondertekenen.
4. De raad te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat in de
eerste alinea van de brief 'Heusden' moet worden
toegevoegd.
5. De raadsinformatiebrief genoemd onder punt 4 te
verzenden op het moment waarop de brief aan de
Klantenkamer WSW is verzonden.

