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In door de gemeenteraad vastgestelde waterplan is
een maatregel opgenomen om de
waterkwaliteit in Waalwijk-zuid op te lossen.
Gemeente Waalwijk en Waterschap Brabantse Delta
zijn in Waalwijk-Zuid samen aan de slag gegaan om
problemen op het gebied van lage waterpeilen en
slechte doorstroming in de waterlopen op te lossen.
De lage waterpeilen in Waalwijk-Zuid zorgen voor
slechte leefomstandigheden voor mens, plant en dier.
Gevolgen hiervan zijn verdroging, dode vissen, veel
kroos, stankoverlast en blauwalg. Een plan van
aanpak is opgesteld om de watertoevoer in WaalwijkZuid te verbeteren. Dit plan heeft vorig jaar juli voor
geïnteresseerden ter inzage gelegen bij gemeente en
het waterschap en is momenteel in uitvoering
genomen. Het waterschap stelt in het kader van de
cofinanciering van het project een bedrag van ten
hoogste € 175.000,- inclusief btw ter beschikking.
Hiervoor is een cofinancieringsovereenkomst
opgesteld die ondertekend moet worden.
Op 18 november jl. heeft uw college besloten het
ontwerp-wijzigingsplan “Veerweg 11" in procedure te
brengen. Dit wijzigingsplan voorziet in een
uitbreiding van het bouwvlak van het agrarisch
bedrijf op de planlocatie aan de Veerweg in SprangCapelle. De artikelen 5.8.2 en 5.8.3 van het
bestemmingsplan “Buitengebied” bieden hiertoe de
mogelijkheid.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft met ingang van 12
februari jl. gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Binnen deze termijn is er één zienswijze ingekomen

Het college besluit,
- Instemmen met de
cofinancieringsovereenkomst;
- Wethouder van Groos het mandaat geven de
overeenkomst te tekenen;
- E.e.a. verwerken middels begrotingswijziging.

Het college besluit,
- in te stemmen met de 'Nota van zienswijze
ontwerp-wijzigingsplan Veerweg 11';
- het wijzigingsplan Veerweg 11 van het
bestemmingsplan “Buitengebied”
overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en
hieraan op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekendheid te geven.
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namens Gedeputeerde Staten. Voor een
samenvatting van deze zienswijze verwijzen wij naar
de bijgevoegde Nota van zienswijze. De zienswijze
geeft geen aanleiding tot aanpassing van het
ontwerp-wijzigingsplan; wel is een discrepantie in
een bijlage bij de toelichting weggenomen (bijlage 5
BZV).
Daarnaast is er in het kader van de financiële
uitvoerbaarheid van het plan met de initiatiefnemer
een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de 'Nota van
zienswijze ontwerp-wijzigingsplan Veerweg 11', het
wijzigingsplan overeenkomstig het ontwerp vast te
stellen en het besluit tot vaststelling op de wettelijk
voorgeschreven wijze bekend te maken.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend op het ontwerp of in redelijkheid kunnen
aantonen niet in gelegenheid te zijn geweest dit te
doen, kunnen gedurende 6 weken na de
bekendmaking tegen het besluit tot vaststelling van
dit wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
B02.OOT Meerjarige
In de gemeente Waalwijk streven wij er naar de
indexering
subsidieverlening zoveel mogelijk voor meerdere
subsidies en huur jaren toe te kennen om zo te komen tot
2016 tot en met vermindering van administratieve lasten en
2018
meerjarige financiële zekerheid. Hiervoor is het
noodzakelijk dat we voor meerdere jaren de
indexering van subsidies vaststellen en de indexering
van de huur daaraan gelijk houden ter voorkoming
van verschillen tussen huur en subsidie. Op verzoek

Het college besluit voor 2016 tot en met 2018,
• De indexering voor subsidie en huur voor
gesubsidieerde organisaties gelijk te trekken om
verschillen hierin te voorkomen;
• Voor budgetsubsidies de subsidie- en
huurindexering jaarlijks op 1,85% vast te
stellen;
• Voor de overige subsidies de subsidie- en
huurindexering jaarlijks op 1,75% vast te
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van het college d.d. 16 december 2014 naar
aanleiding van collegevoorstel 14-0090450 doet RSO
na overleg met Financiën en de concernstaf een
nieuw voorstel inzake meerjarige indexering
subsidies en huur.
Wij stellen voor met ingang van 2016 tot en met
2018:
• voor budgetsubsidies een indexeringspercentage
van 1,85% te blijven hanteren;
• voor alle overige subsidies een
indexeringspercentage van 1,75% te hanteren (=is
voor 2015 1,5%).
We maken dus voortaan onderscheid tussen
enerzijds budgetsubsidie en anderzijds overige
subsidies. De instellingen die personeel in dienst
hebben (en dus ook te maken hebben met
loonkostenontwikkeling) hebben veelal een
budgetsubsidie. Daarnaast komt het in deze tijd van
nieuwe maatschappelijke opgaven steeds vaker voor
dat we organisaties telkens voor 1 jaar subsidie
geven. Meerjarig is vanuit dit oogpunt een
onduidelijk criterium omdat als organisaties jaar in
jaar uit voor één jaar subsidie krijgen dit ook
geïnterpreteerd kan worden als ‘meerjarig'. We
kiezen daarom niet meer voor het onderscheid in
meerjarig en jaarlijkse subsidie.
Overigens wordt de hoogte van de subsidie altijd
bepaald op basis van de aanvraag en gemaakte

stellen;
• Deze indexering in de nota van
uitgangspunten voor 2017 en 2018 te
verwerken en de benodigde aanpassing voor
2016 mee te nemen in de vaststelling van de
kadernota in juli 2015;
• De beschikkingen die reeds voor 2016 zijn
verstrekt met indexeringspercentage van 1,5%
te corrigeren in indexeringspercentage van
1,75% en deze beschikkingen na vaststelling
van de kadernota te versturen.
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afspraken met de organisatie. Ook worden
meerjarige subsidies altijd onder
begrotingsvoorbehoud verleend. Tot nu toe werd de
indexering jaarlijks bepaald op basis van inschatting
naar de toekomst. De bovenstaande berekende
percentages zijn het gemiddelde op basis van de
percentages van de afgelopen 10 jaar 2003 t/m 2012
(voor 2013 en 2014 is van een aantal cao’s de
loonkostenontwikkeling nog niet bekend):
 Cao-loonkostenontwikkeling is 1,83% (Cao
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
2,09%, Bibliotheek 1,69%, Kunst 1,71%,
totaal 1,83%). Omdat we tot nu toe altijd
1,85% hebben gehanteerd, is ons voorstel dit
percentage voor de duidelijkheid te blijven
hanteren voor budgetsubsidie.
 Inflatie is 1,75% en geldt voor alle overige
subsidies.
Daarnaast is het voorstel om voor 2016-2018 voor
door organisaties te vergoeden huur dezelfde
indexering toe te passen als de indexering die voor
de subsidie wordt toegepast. Dat betekent dat voor
budgetsubsidie de huurindexering 1,85% is en voor
alle andere subsidies de huurindexering 1,75%.
Indien het college met dit advies instemt, zal voor
het jaar 2016 afgeweken worden van de door de
raad reeds vastgestelde nota van uitgangspunten.
Hierop zal de raad gewezen worden in de kadernota
2015. Indien de raad met deze afwijking instemt,
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zullen de subsidies en huren conform dit advies in de
begroting 2016 geraamd worden en de beschikkingen
conform worden genomen. De financiële gevolgen
zijn beperkt.
B03.OOT

Heroverweging
maatregelentabel
afvalwaterakkoord

In het afvalwaterakkoord van 10 september 2012 zijn de
afspraken tussen gemeente en waterschap met betrekking
tot inrichting, beheer en onderhoud van de riolering, het
transport en de zuivering van afvalwater bestuurlijk
vastgelegd. In bijlage 2 van het akkoord is een overzicht
van de maatregelen opgenomen voortvloeiend uit de OASstudie en de toepassing van NBW-actueel, inclusief de
geraamde investeringskosten.
Op basis van nieuwe kennis en inzichten in de lokale
situatie zijn deze maatregelen heroverwogen. De totale
besparing vanuit de heroverweging is: Gemeente
Waalwijk: € 2.971.235,- Waterschap Brabantse Delta: €
8.359.000,- waarvan € 5.100.000 binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Waalwijk.
De heroverweging overeengekomen afspraken en
maatregelen zijn vastgelegd in een bijlage behorende bij
de bestaande overeenkomst. De bijlage “heroverweging”
moet conform de overeenkomst door beide partners
formeel ondertekend worden.

Het college besluit,
- om met de heroverweging, bijlage 3 van de
afvalwaterakkoord, in te stemmen;
- wethouder van Groos het mandaat te geven de
heroverwogen maatregelen “bijlage 3 van het
afvalwaterakkoord” te ondertekenen.

