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I.v.m. de opheffing van de Regeling Bestuursacademie
Het college besluit, in te stemmen met het voorstel
Zuid-Nederland is de liquidatiebalans opgemaakt. Aan alle van de vereffeningscommissie liquidatie Regeling
verplichtingen is voldaan en er resteert nog een bedrag
Bestuursacademie Zuid-Nederland tot instelling van
van ruim € 400.000, ofwel € 0,10 per inwoner, waarop de een fonds voor excellente opleiding van high
deelnemende gemeenten recht hebben. Voor Waalwijk
potentials en af te zien van de aan de gemeente
betekent dit dus eenmalig als afrekening een kleine €
toekomende eenmalige liquidatieuitkering van
5.000.
afgerond € 5.000.
Door de Vereffeningscommissie wordt echter voorgesteld
om ermee in te stemmen dat van het liquidatiesaldo een
fonds wordt ingesteld met als doel het bieden van een
excellente opleiding aan high potentials, waardoor op die
manier, in lijn met de doelstelling waarvoor de
Bestuursacademie ooit werd opgericht, een bijdrage wordt
geleverd aan het innoveren van het gedecentraliseerde
bestuur. Voor verdere informatie verwijzen wij
kortheidshalve naar de brief van de Bestuursacademie
Zuid-Nederland in liquidatie.
Het komt erop neer dat indien er voldoende belangstelling
is voor de instelling van een “fonds voor excellente
opleiding” ( er moet daarin dan minimaal
€ 200.000
gestort kunnen worden) dit zal worden ingesteld en
vervolgens nadere informatie over procedure en reglement
zal volgen. Indien gemeenten niet instemmen met de
instelling van het fonds dient dit kenbaar gemaakt te
worden, waarna het bedrag waarop de gemeente recht
heeft zal worden overgemaakt.
In een steeg in Sprang wordt sinds jaar en dag geparkeerd Het college besluit, de bijgaande brieven akkoord te
voor de eigen garage. Een twist tussen bewoners heeft
bevinden en te sturen naar de betreffende bewoners
geleid tot een brief waarin de gemeente wordt verzocht
en de raad hierover te informeren.
een en ander te legaliseren.
De gemeente kiest voor een gedoogconstructie inzake het
parkeren, omdat het parkeergedrag al jaren in onderlinge
overeenstemming plaatsvindt en dit niet heeft geleid tot
overlast, zonder dat er voor de bewoner, die zegt overlast
te ervaren, er geen alternatieven zijn; voor de
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laatstgenoemde zijn er voldoende alternatieve routes
aanwezig in de buurt om met de personenauto te kunnen
berijden.
In de brieven wordt gesteld dat bij een escalatie van het
gedrag jegens elkaar, er wordt voorgestaan dat
betrokkenen met elkaar in gesprek (mediation) dienen te
gaan om tot overeenstemming te komen.
Tilburg heeft haar ontwerp-omgevingsvisie aangeboden.
Het college besluit,
Een zienswijze kan worden ingediend.
Conform de strekking van de samenvatting in te
De omgevingsvisie kenschetst zichzelf als een
stemmen met de inhoud van de bijgaande zienswijze.
inspiratiedocument, maar bevat ook duidelijke
beleidsrichtingen/keuzes voor 10 ontwikkelgebieden in
Tilburg.
Tilburg bewandelt een strategie met 3 sporen:
Brabantstrategie, Regiostrategie en Stadsstrategie.
Op het niveau van Brabantstad wil men zich
(inter)nationaal profileren. Het betreft dan vooral de
sectoren Logistiek en Maintenance. Concreet vertaalt zich
dat naar 4 stedelijke knopen en 3 stadsparken. Hieronder
ook Wijckevoort en Vossenberg/Loven.
Vanuit Waalwijks perspectief kunnen wij, gelet op “Midsize
Brabant” bijdragen aan de agglomeratie Brabantstad, met
name binnen logistiek en VAL en daaraan afgeleide
sectoren (lees: modern industrieel cluster) en daarmee
kunnen wij onderdeel uitmaken van de agglomeratie.
Echter de concrete keuzes van Tilburg voor bepaalde
ontwikkelgebieden (Wijckevoort en Vossenberg/Loven)
kunnen ook een potentiële bedreiging voor Waalwijk
vormen. Immers de economie groeit marginaal en de
ruimte voor nieuwe uitleglokaties is (zeer) beperkt.
Op regionaal niveau spelen in de opvatting van het
gemeentebestuur van Tilburg vooral care en leisure
(gemengde economische zone), een belangrijke rol op een
bedrijvenpark zorgcluster en energielandschap
(waarbinnen ook mogelijk een attractiepark).
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Ook dit zou voor GDV/PDV concurrerend kunnen werken
t.o.v. “Zanddonk”, maar heeft ook effect op intensiteit op
het wegennet binnen HvB en daarmee mogelijk op de
bereikbaarheid van Waalwijk.
De Tilburgse ambities kunnen voor Waalwijk dus kansen
bieden en andersom. Echter deze kunnen ook voor een
spanningsveld zorgen tussen beide gemeenten.
Het is daarom zaak om elkaar nadrukkelijk te betrekken
bij de afzonderlijke ambities binnen vooral de moderne
industriële clusters (met nadruk op logistiek) en de
gemengde economische zones (met nadruk op PDV/GDV)
en daarin gezamenlijk op te trekken.
B50.RNO Voorjaarsbericht
Het voorjaarsbericht 2015 en de kadernota 2015 worden
Het college besluit,
2015 (vaststelling
in samenhang aan de raad voorgelegd. Het voorstel aan
In te stemmen met:
na 1e bespreking op de raad volgt bij de kadernota.
- Het voorjaarsbericht 2015 ( 9e wijziging van de
12 mei 2015)
De gemeenteraad wordt middels dit voorjaarsbericht
begroting 2015), met inachtneming van de
geïnformeerd over een aantal zaken in relatie tot de
navolgende aanpassingen/correcties:
begroting 2015 en lopende projecten.
* Pagina 16 huurderving Alb. Thijmstraat 25:
Vanuit de recapitulatie van financiële afwijkingen blijkt dat wethouders Van Groos en Brekelmans stemmen af
de nu vastgestelde afwijkingen ten opzichte van de
welk bedrag in geval van verkoop aan de reserve
begroting 2015 leiden tot een incidenteel voordeel van €
onderwijshuisvesting wordt toegevoegd;
1.131.867 en in het voorjaarsbericht als structureel
Eventuele huurinkomsten voor moment van verkoop
aangemerkte aanpassingen op de begroting tot een
worden gestort in voormelde reserve.
bedrag van nadelig € 973.696. In totaliteit dus voor de
* Pag. 19 bij jeugd toevoegen dat bij de kadernota
begroting 2015 een voordelig saldo van € 158.171. Of alle 2016 aan de raad de wens zal worden voorgelegd tot
als structureel aangemerkte mutaties – mede in het licht
verhoging van de subsidie aan Stichting
van het financieel beeld voor 2016 en volgende jaren - ook Jongerenwerk Waalwijk met een bedrag van €
daadwerkelijk naar 2016 en volgende jaren toe verwerkt
77.000,- t.b.v. de invulling van de functie van
moeten worden, zullen wij u expliciet ter besluitvorming
stafmedewerker. Bij honorering zal d.m.v. een
voorleggen bij de aanbieding van de kadernota.
separaat voorstel ook voor de tweede helft van 2015
Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad om in samenhang aan de raad een voorstel worden voorgelegd m.b.t.
met het voorjaarsbericht een tweetal wijzigingen op de
deze functie;
begroting 2015 vast te stellen, waarin respectievelijk
* Pag. 55: Hooisteeg-West tekst m.b.t.
verwerkt zijn het voorjaarsbericht 2015 (verbetering
keuzemogelijkheden i.o.m. wethouder Keijzers
begrotingspositie met € 158.171) en de eerste kwartaal
aanpassen;
Nr.
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B51.RNO Kadernota 2015
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wijziging van de begroting 2015 (budgettair neutraal).
* Pag. 57: tekst m.b.t. truckparking i.o.m.
wethouder Bakker aanpassen;
* Pag. 58: locatie Walewyc tekst m.b.t. actuele
ontwikkelingen abstracter formuleren.
- De 1e kwartaalwijziging van de begroting 2015
(10e wijziging van de begroting 2015)
De kadernota 2015 is in concept gereed. De eerdere
Het college besluit, kennis genomen hebbend van de
besluitvorming door het college (tijdens de heidagen en
concept kadernota en de in dit advies gegeven
van de vergadering van 12 mei) is hierin verwerkt. Ten
handreikingen om tot een sluitend beeld te komen, in
opzichte van de versie die toen voorlag zijn er drie zaken
te stemmen met de kadernota en het voorstel aan de
aangepast: Het budget overwerk buitendienst (€ 70.000)
raad onder de volgende aanpassingen:
is nu via het voorjaarsbericht gelopen, de door het college - Pagina 15: onontkoombaar nr. 2 tekst m.b.t. 22485
voorgestane bestemming van de VVGB middelen (€
schrappen en toelichting op bijbehorende kaart
146.000) is als wens aangemerkt en aan de wens voor de afstemmen met algemeen directeur;
Tavenu is een bedrag van € 77.000 gekoppeld. Het
- Pag. 11: onontkoombaar nr. 11 schrappen en bij
financieel beeld is hierdoor met € 77.000 in nadelige zin
begroting 2016 bezien welk bedrag voor dit doel aan
beïnvloed en ziet er als volgt uit:
de reserve actualisatie bestemmingsplannen moet
2016 2017 2018 2019
worden onttrokken;
Geactualiseerde begrotingspositie 859.000 1.111.000
- Pag. 15 wensen nr. 2 omschrijving wijzigen in
1.118.000 1.320.000
'verhoging subsidie SJW t.b.v. invulling functie
Onontkoombaarheden -124.000 -183.000 -223.000 stafmedewerker. Bedrijfsvoering rapportage inclusief
256.000
ambtelijk advies agenderen voor het college van 26
Wensen -244.000 -286.000 -286.000 -286.000
mei;
Bestendiging van bestaand beleid -250.000
- Pag. 15 wensen nr. 4 omschrijving wijzigen in
Effecten voorjaarsbericht 2015 -637.000 -637.000 'intensiveren activiteiten op het terrein van (sociale)
637.000 -637.000
veiligheid en fysieke leefomgeving;
Begrotingspositie -146.000 5.000 -28.000 -109.000
- Pag. 17 m.b.t. de begrotingspositie dekking zoeken
binnen Wmo-budgetten waar jaarlijks structurele
Er zijn nu tekorten in de jaren 2016, 2018 en 2019 en een onderbesteding wordt gemeld. Indien aan de orde
klein overschot in 2017.
voorjaarsbericht hierop bijstellen.
Onderdeel 6 van dit advies (wat zijn de financiële
consequenties) geeft een aantal
Voor alle onontkoombare en nieuwe wensen dienen
mogelijkheden/handreikingen om tot een sluitend
formulieren te worden bijgevoegd welke met
financieel perspectief te komen, indien mogelijk met
portefeuillehouder worden afgestemd.
ruimte voor de uitvoering een tweetal voornemens
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(brandweerkazerne en camerabewaking) die nu nog p.m.
zijn geraamd.
Op 24 maart 2015 nam uw college kennis van de concept- Het college besluit,
jaarstukken 2014, die vervolgens voorgelegd zijn aan de
1. De jaarstukken 2014 vast te stellen
accountant. Uit de controle van de accountant zijn enkele
2. Akkoord te gaan met de bestemming van het batig
noodzakelijke aanpassingen naar voren gekomen die nu
saldo zoals aangegeven in het advies en dit op te
verwerkt zijn in voorliggende jaarrekening. De
nemen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de
aanpassingen hadden betrekking op mutaties in de balans jaarstukken 2014.
en hebben geen invloed op het resultaat. Ook de
3. De productenrekening 2014 vast te stellen en deze
organisatie heeft de afgelopen weken nog enkele omissies in handen te stellen van de griffie met het verzoek
rechtgetrokken.
om deze in handen te stellen van de fracties in de
De accountant is voornemens een goedkeurende
gemeenteraad.
verklaring af te gaan geven. Het concept- rapport is
4. Kennis te nemen van het conceptvoorzien van een nota van verantwoording bij dit advies
accountantsverslag 2014 en de nota van
gevoegd. Een klein deel van de controle is nog niet
verantwoording op het accountantsverslag 2014 vast
afgerond. Dit betekent dat het accountantsrapport (op
te stellen en aan de raad aan te bieden.
enkele punten) nog aangepast kan worden en dus ook de
5. De rapportage gemeentelijk vastgoed vast te
Nota van verantwoording.
stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de
Het uiteindelijk saldo van de jaarrekening 2014 bedraagt € gemeenteraad.
3.111.000. Dit is € 131.000 meer ten opzichte van de
6. Wethouder Van Groos te machtigen eventuele
eerder aangeboden concept-jaarstukken 2014.
aanpassingen in de nota van verantwoording door te
Op 24 maart besloot u het (netto) batig saldo geheel toe
voeren op grond van het definitieve
te voegen aan de Algemene reserve. Inmiddels besloot u
accountantsverslag.
om de raad voor te stellen om € 250.000 te bestemmen
voor de opvang van frictiekosten (onder andere op
organisatieontwikkeling)
Onlangs is de waarde van het stadion van RKC Waalwijk
opnieuw getaxeerd. De taxatie biedt voldoende borg voor
handhaving van de huidige waardering van het RKCstadion. Met het standpunt van uw college dat het stadion
onder maatschappelijk nut valt kan de accountant zich
verenigen.
De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het rapport
van de rekenkamercommissie over Maatschappelijk
vastgoed een motie aangenomen, waarin (o.a.) uw college
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opgedragen wordt om jaarlijks een rapportage over het
gemeentelijk vastgoed aan te reiken. Deze rapportage
wordt u hierbij aangeboden met het advies om deze nota
ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
In overeenstemming met de 'gemeenschappelijke regeling Het college besluit,
Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013' heeft
In te stemmen met bijgaand advies aan de raad.
SALHA haar jaarrekening 2014 en begroting
2016/meerjarenbegroting 2017-2019 toegezonden. Het
jaarverslag 2014 zal later worden nagezonden.
De gemeenteraad kan eventuele bezwaren tegen de
begroting 2016/meerjarenbegroting 2017-2019 bij het
algemeen bestuur van het SALHA inzenden.
De jaarrekening 2014 is ter kennisneming gestuurd. Het
jaarverslag 2014 zal nog ter kennisname worden
nagezonden.
De jaarrekening 2014 is afgesloten met een negatief
resultaat van € 45.918. De dekking hiervan komt uit de
algemene reserve van het SALHA en resulteert niet in een
hogere gemeentelijke bijdrage.

B54.RNO Nota ontmoetingsvoorzieningen

De ontwerpbegroting 2016 is in de lijn met de begroting
van 2015. De bijdrage van de gemeente Waalwijk
bedraagt in 2016 € 373.410. Het betreft een structurele
bijdrage van € 296.781, gelijk aan € 6,353 per inwoner
(stijging 0,69% ten opzichte van 2015). Daarnaast betaalt
de gemeente Waalwijk in de periode 2016-2019 nog een
aflopend extra bedrag voor personeelslasten conform de
afspraken bij de overdracht van de archieftaak aan het
SALHA. De begrote bijdrage past binnen het financieel
kader van de gemeentelijke begroting.
De begroting geeft verder geen aanleiding tot het maken
van op- of aanmerkingen.
In 2005 is de nota ‘Hoofdlijnen toekomstvisie buurtwerk'
vastgesteld waarin de buurthuizen een belangrijk

Het college besluit,
1. akkoord te gaan met de volgende uitgangspunten

Nr.

Onderwerp
'Ontmoeten doe je
samen'

COLLEGEBESLUITEN D.D. 19-05-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
onderdeel vormden (zie bijlage 2). Met deze nota is ook de en daaraan gekoppelde veranderingen:
gewenste functiewijziging en ombuiging van € 85.793
• Beter gebruik bestaande voorzieningen, in
gerealiseerd (€ 475.503 (kosten 2005) - € 389.710
functionaliteit in plaats van gebouw;
(gewenste kosten op basis van het voorstel). Deze nota, is • In 4 wijken, 4 experimenten WIJ-dienstencentra in
gezien de huidige maatschappelijke opgaven in het kader
sociaal ondernemerschap;
van transities AWBZ, Jeugdhulp en Participatiewet, aan
2. Akkoord te gaan met de nieuwe nota
vervanging toe. Met de transities staan we voor de grote
ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen'
uitdaging om duurdere zorg te voorkomen, om de nieuwe en het raadsvoorstel die als bijlagen zijn toegevoegd
doelgroepen een goede ondersteuning te bieden en de
en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen in
transitie-doelstellingen ‘iedereen is sociaal en economisch de raadsvergadering van 16 juli 2015;
zelfredzaam, ieder huishouden heeft minimaal één
3. Akkoord te gaan met de vermindering van de
kostwinner, iedere jongere haalt een startkwalificatie' te
subsidie in 2016 € 40.000 en vanaf 2017 € 75.000 op
realiseren. Laagdrempelige ontmoetings- en
de opdracht van Contour de Twern;
dienstenvoorzieningen in de wijk zijn hierin van grote
4. Akkoord te gaan met de vermindering van de
waarde omdat zij preventief werken. Met deze
subsidie vanaf 2016 € 28.000 op de subsidie van
voorzieningen wordt duurdere zorg en overlast
Stichting Welzijn Ouderen en akkoord te gaan met
voorkomen. Zij bieden de mogelijkheid om zorg dichtbij
het voorstel om de subsidie van Stichting
huis te organiseren en dragen bij aan een sterke sociale
Parkpaviljoen en Steunpunt Blyde Incomste niet te
omgeving waardoor onderlinge hulp wordt gestimuleerd.
korten.
5. Aanbestedingen dienen plaats te vinden op basis
In de nieuwe nota ‘Ontmoeten doe je samen’ zetten we de van een door de gemeente vastgesteld programma
volgende stap in de ingezette koers van de nota
van eisen.
‘Hoofdlijnen toekomstvisie buurtwerk’. Het beter gebruiken
van bestaande voorzieningen en in 4 wijken, 4
experimenten WIJ-dienstencentra in sociaal
ondernemerschap starten, zijn daarin de belangrijkste
uitgangspunten. We zetten niet in op nieuwbouw of
sluiting van buurthuizen en andere
ontmoetingsvoorzieningen maar bieden inwoners en
sociaal ondernemers in de gemeente Waalwijk de
mogelijkheid om zelf actief bij te dragen aan het behoud
van goede voorzieningen in de wijk. Daarbij streven we
erna dat deze voorzieningen zoveel mogelijk
zelfvoorzienend draaien en dat zij ertoe bijdragen dat
meer mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en meer
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(kwetsbare) mensen meedoen in de samenleving. We
investeren vooral in functies en functionaliteit van het
gebouw in plaats van het gebouw zelf. Hiermee geven we
ook invulling aan onze ambitie om meer ruimte te geven
aan maatschappelijke initiatieven en deze te stimuleren.
Zij zijn onze partner in het bieden van ontmoetingen,
diensten, activiteiten in de wijk. In de nota ‘ontmoeten doe
je samen’ (zie bijlage 1) wordt de visie en het
uitvoeringskader geschetst voor de
ontmoetingsvoorzieningen in de gemeente Waalwijk. Wij
stellen voor hiermee akkoord te gaan en de nieuwe nota
vast te stellen.
Met dit plan worden de benodigde ombuigingen zoals
vermeld in het coalitieprogramma gerealiseerd:
 in 2016 € 40.000 en vanaf 2017 € 75.000 in
mindering op de kosten van de buurthuizen. Dit
bedrag wordt in mindering gebracht op de opdracht
van Contour de Twern. Zij krijgen in 2016 de
opdracht om het beheer en schoonmaak van
buurthuis de Wierd over te dragen aan de nieuw
sociaal ondernemer;
vanaf 2016 € 28.000 in mindering op de
ontmoetingsvoorzieningen voor ouderen. Het voorstel is
om deze korting van € 28.000 in mindering te brengen op
de subsidie van Stichting Welzijn Ouderen. Zij ontvangen
op dit moment, in vergelijking tot Stichting Parkpaviljoen
en Steunpunt Blyde Incomste relatief veel subsidie. Wij
zien graag dat Stichting Welzijn Ouderen haar
werkzaamheden voortzet maar professioneel beheer is
hiervoor niet noodzakelijk. Dit betekent tevens dat de
subsidie voor Stichting Parkpaviljoen en Steunpunt Blyde
Incomste niet wordt gekort.
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schriftelijke vragen
SGP inzake diverse
onderwerpen m.b.t.
de 'Problematiek in
Waalwijk Oost'

B56.RNO Evaluatie
hondenbeleid
gemeente Waalwijk
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De SGP heeft conform artikel 37 RvO vragen gesteld over
Het college besluit,
diverse onderwerpen met betrekking tot de ‘Problematiek
- Akkoord te gaan met de beantwoording van de
(?!) in Waalwijk Oost'. Bijgevoegde brief bevat de
vragen en deze naar de griffie te sturen ter
antwoorden op deze vragen.
afhandeling, met dien verstande dat bij antwoord 3
de zin gewijzigd moet worden in '....en dat in de drie
Voorstel is akkoord te gaan met de beantwoording van de genoemde wijken er gebieden zijn die zich in een
vragen en deze naar de griffie te sturen ter afhandeling.
neerwaartse spiraal bevinden'.
Op 6 augustus 2013 heeft uw college de nota ‘Opgeruimd
uitlaten' vastgesteld. In deze nota is het hondenbeleid van
de gemeente uitgewerkt. Een van de pijlers van het beleid
is monitoring. Het beleid is inmiddels ruim een jaar van
kracht en de komende periode zal het beleid geëvalueerd
worden. Middels bijgevoegde brief informeert u de
gemeenteraad over de aankomende evaluatie.

Het college besluit, middels bijgevoegde brief, de
gemeenteraad actief te informeren over de
aankomende evaluatie van het hondenbeleid van de
gemeente Waalwijk.
Het college betreurt het dat de enquête niet tijdig
beschikbaar was.

