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In 2013 heeft uw college besloten om in 2014 een pilot
Het college besluit,
voor tijdelijke opvang te starten. Deze pilot richt zich op
- Akkoord te gaan met bijgevoegde
mensen die dak- en thuisloos (dreigen te) worden. De pilot samenwerkingsovereenkomst
loopt nog steeds en is succesvol. Zowel de gemeente als
- De burgemeester besluit wethouder Bakker
Casade wil de pilot de komende tijd door laten lopen en
volmacht te geven om de overeenkomst te
tegelijkertijd verder doorontwikkelen waar nodig. Ter info, ondertekenen
in 2014 hebben we 7 trajecten ingezet waarvan er 1
succesvol is afgerond, 1 is gestopt en de andere trajecten
lopen nog maar lijken zich vooralsnog positief te
ontwikkelen.
Vanaf januari 2015 is de woonbegeleiding van cliënten in
handen komen te liggen van Team Wijz, het budget
hiertoe is overgeheveld van externe partijen naar Team
Wijz.
Om deze samenwerking te borgen vindt u bijgevoegd een
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Casade
voor het opvangen van inwoners. Er zijn strenge criteria
aan verbonden (zoals verplichte woonbegeleiding) en de
gemeentelijke netwerkregisseur en de interventieconsulent
van Casade bepalen of iemand in aanmerking komt voor
instroom. Met deze samenwerkingsovereenkomst beogen
we het beschikbaar stellen van woningen door Casade
alsmede de hierbij verplichte (woon)begeleiding door
Team Wijz te borgen.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst en de wethouder te
mandateren deze te ondertekenen.
Op woensdag 18 maart 2015 vinden de gecombineerde
Het college besluit,
verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen
de personen die op de bijgevoegde lijst per
Brabantse Delta en Aa en Maas plaats in Waalwijk. In de
stembureau staan ingedeeld te benoemen als
Gemeente Waalwijk zijn hiervoor 29 stembureaus ingericht stembureau lid voor de verkiezingen van 18 maart
waarop per bureau 5 leden zijn geplaatst. Een voorzitter,
2015 en de personen die op de reservelijst staan te
een plaatsvervangend voorzitter en 3 stembureauleden
benoemen als plaatsvervangende leden.
per stembureau. In de bijlage treft u alle gegevens van de
geplaatste stembureauleden aan. Daarnaast ziet u een
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overzicht met namen van reserve stembureauleden. De
ervaring leert dat er altijd mensen zijn die op het laatste
moment geen plaats kunnen nemen in het stembureau. Ik
stel voor om de stembureauleden die op de bijgevoegde
lijst per stembureau staan ingedeeld te benoemen als
stembureaulid voor de verkiezingen van 18 maart 2015.
Tevens stel ik voor om de personen die op de reservelijst
staan te benoemen als plaatsvervangende leden.
Na sluiting van de stembureaus voegen zich bij elk
stembureau vier tellers. Zij helpen de aanwezige leden
met het tellen van de stembiljetten. Deze groep personen
wordt niet officieel benoemd.
Op 14 oktober 2014 is besloten uitvoering te geven aan de
Wet koopkrachtegemoetkoming lage inkomens 2014. De
middelen opgenomen in de meicirculaire 2014 zijn
hiervoor beschikbaar gesteld. Het gaat om een bedrag van
€ 160.000. Baanbrekers is belast met de uitvoering van
deze regeling.

Het college besluit, het restant budget van 2014 van
€ 66.445 voor de uitvoering
Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens over te
hevelen naar 2015 via een voorstel aan de raad bij
de bestemming van het batig rekeningresultaat
2014.

Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers heeft besloten de
aanvraagtermijn open te stellen tot 1 februari 2015. Er is
aan Baanbrekers een voorschot verstrekt van € 93.555.
Een definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden.

B02

De inschatting is dat het restant budget 2014 van €
66.445 nodig is voor de kosten 2014 (afrekening) en 2015
en daarom wordt voorgesteld om € 66.445 over te hevelen
naar 2015 via een voorstel aan de raad bij de bestemming
van het batig rekeningresultaat 2014.
Afwijken van het
Tijdens de Langstraatdag 8 september 2014 hebben de
social return beleid colleges van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand besloten
bij de leveringen:
tot het opnemen van social return bij alle aanbestedingen
restyling
(van leveringen, diensten en werken) met een
wagenpark
opdrachtwaarde boven de € 30.000,00. Voor deze

Het college besluit,
In afwachting van aanpassing social return beleid, af
te wijken van dit beleid en de social return
voorwaarde bij de aanbestedingen voor restyling
wagenpark, ticketautomaten en tractie buitendienst
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buitendienst,
aanbestedingen geldt een 5% contractvoorwaarde
van de gemeente Waalwijk te laten vervallen.
ticketautomaten en bepaling die moet worden opgenomen.
tractie buitendienst
Bij het toepassen van social return in aanbestedingen zijn
we als gemeente o.a. gehouden aan de Aanbestedingswet
en Gids Proportionaliteit. Daarnaast is er recentelijk (2014
en 2015) jurisprudentie van de commissie
aanbestedingsexperts over klachten ten aanzien van social
return die in aanbestedingen van leveringen zijn
opgenomen.
De commissie aanbestedingsexperts behandelt klachten
van aanbestedende diensten en gegadigden die deelnemen
aan een aanbestedingsprocedure en vinden dat de
aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat zij
onheus zijn behandeld. Uit een recent vonnis blijkt dat een
voorzieningenrechter betrekkelijk makkelijk het door de
commissie uitgebrachte advies kan overnemen. De
commissie aanbestedingsexperts speelt dus een
belangrijke rol in de jurisprudentie m.b.t. wet en
regelgeving op het gebied van aanbesteden.
In de beoordeling van de klacht neemt de commissie
aanbestedingsexperts naast de Aanbestedingswet en Gids
Proportionaliteit ook de Handleiding Social Return bij het
Rijk (2011) in overweging. Deze handleiding is opgesteld
door het Agentschap (onderdeel van het ministerie SZW).
Ondanks dat de commissie erkent dat deze handleiding
voor het Rijk is geschreven, acht ze deze ook toepasbaar
voor de lagere overheid. Zij baseert zich hierbij op diverse
publicaties van / voor lagere overheden die deze
Handleiding hebben overgenomen en de “Handleiding
social return bij inkoop door gemeenten” die in 2011 is
opgesteld door BESO (samenwerkingsverband TNO, Van
Spaendonck en mede mogelijk gemaakt door de Provincie
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Noord-Brabant).
In de beoordeling of een klacht gegrond is, stelt de
commissie aanbestedingsexperts het volgende:


Social return kan alleen als eis worden gesteld
indien arbeid onderdeel van de aanbesteding is en
er geen sprake is van specialistisch werk. De
commissie van aanbestedingsexperts baseert zich
hier op de Gids Proportionaliteit waar op pagina 45
staat dat er rekening moet worden gehouden met
een “geringe component loonsom”. De Eerste
Kamer onderschrijft deze stelling (kamerstukken I
2011/12, 32 440, nr. E, p 1).
In geval van leveringen is er is er sprake van een
geringe component loonsom en het toepassen van
social return bij een levering wordt dus als niet
proportioneel geacht.



Er moet een directe relatie zijn tussen de opdracht
en de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien
van social return.
 Het toestaan dat invulling van de social
return-verplichting breder mag worden
ingezet, dus ook voor uitvoering van andere
werkzaamheden buiten de opdracht, staat
op gespannen voet met deze
randvoorwaarde.
 Het opleggen van voorwaarden dat het
bedrag ook ter beschikking kan worden
gesteld aan een zogenaamd reactiveringsfonds wordt als discriminatoir
gezien.
Het niet voldoen aan de randvoorwaarde is in strijd
met artikel 2.80 Aanbestedingswet.
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Daarnaast dienen we rekening te houden met
Baanbrekers. Baanbrekers heeft in haar memo
“gemeentelijk werk aan Baanbrekers” van 17 december
2014 aangegeven dat aanbestedingen van leveringen niet
geschikt zijn voor Baanbrekers om social return in te
vullen. Omdat Baanbrekers aangeeft social return bij
leveringen niet te kunnen invullen en omdat we vanwege
wetgeving en jurisprudentie als gemeente een procesrisico
lopen, willen we adviseren het toepassen van social return
bij aanbesteding van leveringen te heroverwegen. Het toch
toepassen van social return bij leveringen kan resulteren
in een geheel nieuwe aanbesteding of indien de opdracht
al is gegund, het betalen van een boete. De hoogte van de
boete is vooraf niet te bepalen maar kan hoger zijn dan de
opdrachtwaarde.

B03

Ingebruikgevingsovereenkomst
basisschool
Baardwijk

Bovenstaande is besproken met de vakafdeling. U mag
hier binnenkort een voorstel van ontvangen om het social
return beleid aan te passen. Anticiperend hierop wordt
voorgesteld om voor de drie leveringen social return niet
op te leggen.
Basisschool Baardwijk is sinds februari 2010 gehuisvest in
MFA BaLaDe. De gemeente huurt deze ruimte (voor de
school in totaal 2.080 m2) van Casade en heeft deze aan
Leerrijk! in gebruik gegeven. De kosten verbonden aan het
gebruik, zoals de kosten voor gas, water en elektra en
(een gedeelte van) de facilitaire kosten zijn voor rekening
van de school. Geconstateerd is dat het wenselijk is om de
afspraken over de ingebruikgeving vast te leggen in een
overeenkomst. Leerrijk! stemt in met de voorliggende
conceptingebruikgevingsovereenkomst.

Het college besluit,
1. In te stemmen met de tussen gemeente en
Leerrijk! te sluiten overeenkomst voor de
ingebruikgeving van door de gemeente van Casade
gehuurde ruimten (2.080 m2) aan Leerrijk! voor de
huisvesting van basisschool Baardwijk;
2. De door Casade bij de gemeente in rekening
gebrachte/te brengen én niet aan het schoolbestuur
door te belasten facilitaire kosten ad € 20.000 per
jaar te dekken uit de begrotingspost 6611020 huur
BaLaDe.
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Op grond van de verordening Starterslening gemeente
Het college besluit,
Waalwijk 2013 worden in de gemeente Waalwijk
- In te stemmen met de bijgevoegde verordening
startersleningen verleend tot een maximum van € 40.000. ‘Starterslening gemeente Waalwijk 2015' en de raad
Tot november 2014 droeg de provincie Noord-Brabant
hieromtrent te informeren;
25% bij. Vanaf 1 november 2014 komt de helft van een
- De raad te verzoeken om de huidige verordening
starterslening voor rekening van de gemeente en de
‘Starterslening gemeente Waalwijk 2013' in te
andere helft wordt uit een rijksbijdrage betaald. Per 1 mei trekken;
2015 komt ook de rijksbijdrage te vervallen. De vraag is
- De raad te verzoeken om de nieuwe verordening
dan of de gemeente Waalwijk een startersregeling wil
‘Starterslening gemeente Waalwijk 2015' conform
handhaven en zo ja onder welke voorwaarden. In de
bijgaand raadsvoorstel vast te stellen;
commissie Ruimte van 4 december 2014 is gesproken over - € 800.000 van de Rekening-courant bij SVn over te
de mogelijkheid van continuering van een startersregeling hevelen naar het Startersfonds;
waarbij is toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2015
- Regiogemeenten, marktpartijen en andere
er een voorstel naar de raad komt. De situatie op de
belanghebbenden hieromtrent te informeren.
woningkoopmarkt laat de laatste maanden enig herstel
zien, mede ten gevolge van verleende startersleningen.
Daarmee ontstaat ‘beweging in de koopmarkt'. De
verwachting is dat startersleningen voorlopig blijven
voorzien in een behoefte voor starters op de koopmarkt.
In de bijlagen is de notitie “Startersleningen 2015 in de
gemeente Waalwijk” bijgevoegd. Hierin is de werking van
het SVn Rekening-courant en bijbehorende fondsen
uitgelegd, wordt aangegeven hoe het verloop van de
startersleningen in de periode 2004 – 2014 is geweest,
worden relevante aspecten genoemd die van belang zijn in
het kader van de heroverweging ‘hoe verder met
startersleningen na 1 mei 2015', is de verordening
‘Starterslening gemeente Waalwijk 2015' opgenomen en is
een overzicht gegeven van de aanwending van budget van
de SVn Rekening-courant en bijbehorende fondsen.
Voorgesteld wordt om de startersregeling in ieder geval tot
1 juni 2016 te handhaven en aan te passen conform
bijgevoegde verordening ‘Starterslening gemeente
Waalwijk 2015'. Daarbij wordt het maximum bedrag
verlaagd naar € 30.000/per lening. Het eerste kwartaal
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van 2016 wordt een nieuw moment van overweging
voorgesteld hoe na 1 juni 2016 om te gaan met
startersleningen. Op de SVn Rekening-courant is op dit
moment weer ruim 2,8 miljoen euro beschikbaar voor
stimuleringsmaatregelen. Voorgesteld wordt om € 800.000
hieruit over te hevelen naar het startersfonds. Hiermee
kunnen bij een maximum van € 30.000 per starterslening
weer minimaal 27 starters geholpen worden.
WOF agenda 26
Elk kwartaal vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de
Het college besluit,
maart 2015
gemeente Waalwijk en de Waalwijkse
- De WOF agenda ter kennisgeving aan te nemen,
Ondernemers Federatie (WOF). De vergadering worden
met dien verstande dat de punten 5, 6 en 7 moeten
voorgezeten door de Burgemeester. De WOF stelt in een
worden afgevoerd en bij punt 3 alleen informatie
vooroverleg met de ambtelijke ondersteuning de agenda
wordt verstrekt over het SLEM. Toevoegen
op. Ambtelijk is tevens een korte annotatie per
samenwerking WOF-gemeente Waalwijk.
agendapunt voorbereid ter verduidelijking van de
- Voltallig college is aanwezig bij vergadering.
agendapunten. Voor de
structuur en duidelijkheid in de vergaderingen wordt de
concept-agenda ter kennisname voorgelegd aan het
college. Eventuele agendapunten kunnen nog worden
toegevoegd. Het collegebesluit wordt teruggekoppeld aan
de WOF zodat de definitieve agenda tijdig rondgestuurd
kan worden.
Wijziging
In uw vergadering van 9 juli 2013 heeft u ingestemd met
Het college besluit,
vaststellingsoveree de tussen gemeente en Stichting Willem van Oranje,
In te stemmen met:
nkomsten verhuur gemeente en Stichting Bravoo en gemeente en Stichting
- De conceptaanvulling op de tussen gemeente en
ruimten
Leerrijk! te sluiten vaststellingsovereenkomsten voor de
Stichting Willem van Oranje op 10 oktober 2013
basisscholen
verhuur van ruimten in respectievelijk de Juliana van
gesloten vaststellingsovereenkomst voor de verhuur
Stolbergschool, Villa Vlinderhof en Teresiaschool. In uw
van ruimten van de Juliana van Stolbergschool aan
vergadering van 25 februari 2014 heeft u ingestemd met
MIKZ;
de tussen gemeente en Stichting Leerrijk! te sluiten
- De conceptaanvulling op de tussen gemeente en
vaststellingsovereenkomst voor de verhuur van ruimten in Stichting Bravoo op 23 september 2013 gesloten
Kindcentrum Bloemenoord. In de betreffende
vaststellingsovereenkomst voor de verhuur van
vaststellingsovereenkomsten is o.a. geregeld dat de
ruimten van Villa Vlinderhof aan MIKZ;
schoolbesturen verplicht zijn om voor de stichtingslasten
- De conceptaanvulling op de tussen gemeente en
een huursom in rekening te brengen die ten gunste van de Leerrijk! op 23 september 2013 gesloten
Onderwerp
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gemeente komt. In de huursom is een component
vaststellingsovereenkomst voor de verhuur van
opgenomen voor groot onderhoud. In het kader van de per ruimten van de Teresiaschool aan MIKZ;
1 januari 2015 in werking getreden wijziging van de Wet
- De conceptaanvulling op de tussen gemeente en
op het primair onderwijs, waarbij dit onderhoud is
Leerrijk! op 19 maart 2014 gesloten
overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen dienen vaststellingsovereenkomst voor de verhuur van
de betreffende vaststellingsovereenkomsten te worden
ruimten van Kindcentrum Bloemenoord aan MIKZ.
aangepast. In bijgevoegde concept “aanvulling op de
vaststellingsovereenkomsten” is e.e.a. gecorrigeerd. De
schoolbesturen stemmen in met de conceptaanvulling.
De herinrichting van de Mr. van Coothstraat (fase 2),
Het college besluit,
Grotestraat, en Emmikhovensestraat maakt deel uit van
- het definitieve ontwerp van deze herinrichting vast
het door de gemeenteraad vastgestelde Integrale
te stellen;
UitvoeringsProgramma 2014-2015 (€ 1.257.000).
- de indiener van de zienswijzen van uw besluit in
Het schetsontwerp is op dinsdag 2 december 2014 met
kennis te stellen door toezending van de bijgevoegde
omwonenden en andere belangstellenden besproken,
brief.
waarna het voorlopige ontwerp van 23 januari 2015 tot 6
februari 2015 ter inzage is gelegd. Gedurende deze
periode was een ieder in de gelegenheid hiertegen
zienswijzen in te dienen. Van deze gelegenheid heeft een 1
persoon Dhr. Klerkx gebruik gemaakt.
Belangrijkste onderwerp is dat de Dhr. Klerkx tegen alle
elementen in het ontwerp is die bijdragen aan een mindere
bereikbaarheid en begaanbaarheid van de Mr. van
Coothstraat, Grotestraat en Emmikhovensestraat.

