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Op deze ontwerp wijziging kan in de periode van 8 mei tot Het college besluit,
en met 5 juni 2015 een inspraakreactie worden ingediend. Een inspraakreactie in te dienen op de Ontwerp
Voor deze wijzigingsronde hebben wij als gemeente in een Wijziging Verordening Ruimte 2014, kaartaanpassing
eerder stadium een aantal verzoeken tot aanpassing
3 en 4 conform bijgevoegde brief.
ingebracht via een brief van 6 januari 2015 (150000557/college Z14-0089621) en een aanvulling voor het
aanpassen van de aanduiding ‘beperking veehouderij'.
In de bijlage zijn de door ons gevraagde aanpassingen
opgenomen met daarbij vet aangegeven of deze zijn
verwerkt of afgewezen. Voor afgewezen punten is
daarnaast opgenomen of er aanleiding is voor een
inspraakreactie. Dit is het geval voor het Hoefsvengebied
en Landgoed Driessen, zie bijgevoegde brief. Binnenkort is
een ambtelijk overleg gepland met de provincie over dit
onderdeel. Indien de uitkomsten van dit overleg daar
aanleiding toe geven, kunnen wij onze inspraakreactie op
dit punt intrekken.

B02.OOT

Beslissing op

Daarnaast zijn in deze wijzigingsronde de
reserveringsgebieden voor waterberging op verzoek van
het waterschap aangepast. Waar de reservering
waterberging is opgenomen in (toekomstig) stedelijk
gebied kan dit bij ontwikkelingen een belemmering
betekenen. Uit navraag bij het waterschap blijkt dat er iets
mis is gegaan bij dit onderdeel. Binnen de bebouwde kom
had de aanduiding reservering waterberging niet
opgenomen moeten worden. Onduidelijk is of de
aanduiding gaat vervallen voor het volledige bestaand
stedelijk gebied en de aangewezen gebieden voor
toekomstige stedelijke ontwikkelingen zoals voor Haven 8.
Op korte termijn is hier geen duidelijkheid over te krijgen
en daarom is het voorstel een inspraakreactie in te dienen
op dit punt, zie bijgevoegde brief.
Bezwaarmakers hebben bezwaren ingediend tegen o.a. de Het college besluit:
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bezwaren (26
bezwaarmakers)
tegen het
Collegebesluit
van 11 december
2014, waarbij TMobile een
omgevingsvergun
ning is verleend
voor het plaatsen
van een
zendmast aan de
Oudestraat te
Waspik
(CB15/047 t/m
071)
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locatiekeuze, procedure, ruimtelijke ontwikkeling,
1. Kennis te nemen van de ingebrachte bezwaren,
welstand, straling, geluid, constructie etc. Op 9 april 2015 het verslag van de hoorzitting, het advies van de
heeft de hoorzitting plaatsgehad. Bezwaarmakers hebben
commissie bezwaarschriften en de onderliggende
vooral geageerd tegen de omstandigheid dat de gemeente processtukken;
niet serieus heeft gekeken de door hen ingebrachte
2. Conform het advies van de commissie
alternatieve locatiemogelijkheden, die zij meer geschikt
Bezwaarschriften alle bezwaren ongegrond te
achten en die ook eerder ingebracht zijn als zienswijze.
verklaren, het bestreden besluit onder aanvulling van
Het bestreden besluit geeft daarin geen inzicht, zodat er
de motivering betreffende de locatie keuze en de
volgens hen sprake is van een motiveringsgebrek. Het
grondslag voor het verlenen van ontheffing voor de
College dient weliswaar te beslissen op basis van de
overschrijding van de hoogte van het hekwerk, te
aanvraag (waarvoor ontheffing voor de hoogte van de
baseren op artikel 4, derde lid, van bijlage II van het
zendmast grond van het Bor is toegepast), doch indien
Besluit omgevingsrecht, in stand te laten, alsmede de
een project op zichzelf voor het College aanvaardbaar is,
verzoek om een (proces)kostenvergoeding af te
kan het bestaan van alternatieven slechts dan tot het
wijzen;
onthouden van medewerking nopen, indien op voorhand
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptduidelijk is dat door het verwezenlijken van alternatieven
beslissingen op bezwaar.
een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met
aanmerkelijk minder bezwaren. T-Mobile heeft in de
(voor)procedure reeds op 12-09-2013 een kaart verstrekt
van het zoekgebied waarbinnen de mast op grond van
technische argumenten geplaatst zou kunnen worden. Er
zijn gesprekken met belanghebbenden in Waspik geweest,
doch er is niet op schrift gesteld hoe de afweging van de
door T-Mobile, in samenspraak met de gemeente, gekozen
locatie heeft plaatsgehad, uitgezonderd de informatie die
het College op verzoek aan de Raads(fractie) in maart
2015 beschikbaar heeft gesteld. Op basis van die
(openbare) informatie acht de commissie Bezwaarschriften
aannemelijk dat er een belangenafweging/analyse m.b.t.
de locatiekeuze heeft plaatsgehad en dat niet op voorhand
duidelijk was dat met de alternatieve locaties een
gelijkwaardig resultaat met minder bezwaren kan worden
bereikt. De commissie adviseert alle bezwaren ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit, onder aanvulling
van de motivering betreffende de locatiekeuze (vermeld in
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Raadsbrief) en de grondslag voor het verlenen van de
ontheffing voor de hoogte van het hekwerk (art. 4, derde
lid Bor), in stand te laten en de verzoeken om een
kostenvergoeding af te wijzen.
Beantwoording
Ter gelegenheid van de presentatie aan de raad op 23
Het college besluit Koninklijke Schuttevaer te
brief Schuttevaer april jl. inzake de voortgang van het project insteekhaven antwoorden volgens bijgaand concept.
Waalwijk, heeft Koninklijke Schuttevaer aan de raad van
Waalwijk een brief geschreven, waarin zij nogmaals wijst
op het (economisch) belang voor Waalwijk en de regio
Midden Brabant van een klasse 5 haven voor de overslag
van bulk en containers. Ik adviseer u de Koninklijke
Schuttevaer te antwoorden volgens bijgaand concept.
Vragen ex. artikel Namens de fractie van de Partij van de Arbeid heeft dhr.
Het college besluit,
37 RvO van de
Ottens op 30 april jl. vragen gesteld over het ontwikkelen
Kennis te nemen van de vragen dhr. Ottens namens
PvdA fractie over van een centrumvisie. Het college wordt geadviseerd deze de PvdA-fractie (d.d. 30 april 2015) over het
ontwikkelen
te beantwoorden conform bijgevoegd concept.
ontwikkelen van een centrumvisie en in te stemmen
centrumvisie
met beantwoording conform bijgevoegd concept.
Raadsinformatie- De raad van Waalwijk heeft in december 2014 de nota
Het college besluit,
brief over de
“Iedereen doet mee in de Langstraat” vastgesteld. In deze 1. Kennis te nemen van bijgaande
tegenprestatie in nota worden kaders vastgesteld, waarmee Baanbrekers
raadsinformatiebrief over de tegenprestatie in de
de Participatiewet verder invulling kan geven aan de uitvoering van de
Participatiewet.
Participatiewet. De tegenprestatie is hierbij aan bod
2. De raad te informeren over de uitvoering van de
gekomen.
tegenprestatie door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief
Ten aanzien van de tegenprestatie is:
1. een amendement aangenomen, waarbij de
tegenprestatie nader uitgewerkt wordt, rekening houdend
met de couleur lokale. De raad wil voor 1 juni hiertoe een
voorstel ontvangen.
2. Een toezegging gedaan (nr. 48929) waarbij mantelzorg
gezien kan worden als een tegenprestatie.
Onderwerp

Baanbrekers heeft de door de raden vastgestelde kaders
uitgewerkt in de Verzamelverordening Participatiewet,
IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en het Verzamelbesluit
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beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004.
De Verordening is door Algemeen Bestuur op 15 december
2014 vastgesteld. De beleidsregels zijn door het Dagelijks
Bestuur op 23 januari 2015 vastgesteld.
De bevoegdheid om uitvoeringsbeleid vast te stellen is in
de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers gedelegeerd
aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Baanbrekers.

B54.RNO

B55.RNO

Gelet op het aangenomen amendement alsmede de
toezegging over het verlenen van mantelzorg wordt
voorgesteld de raad te informeren over het
uitvoeringsbeleid tegenprestatie door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief.
Vragen
GroenLinksaf heeft vragen gesteld o.g.v. art. 37 RvO over
GroenLinksaf
langer zelfstandig wonen met een blijverslening, naar
o.g.v. art. 37 RvO aanleiding van een artikel in het VNG Magazine van 20-03- Langer
2015 “Goedkope ouderenwoning dankzij ‘blijverslening'”.
zelfstandig wonen Bijgaand treft u de antwoorden op deze vragen aan.
met blijverslening
Jaarverslag en
Baanbrekers heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2014
jaarrekening
toegezonden met het verzoek deze voor te leggen aan de
2014 en de
gemeenteraden. Baanbrekers sluit 2014 feitelijk af met
ontwerp
een negatief resultaat van € 3.769.000. Vanwege
meerjarenbegroti liquiditeitsproblemen hebben de deelnemende gemeenten
ng 2016-2019
in 2014 een voorlopige bijdrage van € 2.000.000 verstrekt
van Baanbrekers in het verwachte tekort 2014. Op aangeven van de
accountant van Baanbrekers is dit voorschot verwerkt in
de jaarrekening waardoor het jaar afgesloten wordt met
een resultaat van negatief € 1.769.000. Na de mutatie
bestemmingsreserves is er een exploitatieresultaat van
negatief € 1.445.000. De gemeentelijke bijdrage van
Waalwijk in het negatieve resultaat 2014 bedraagt €
1.420.803, dit bedrag is inclusief verstrekt voorschot in
2014. Rekening houdend met het verstrekte voorschot in

Het college besluit,
Conform bijgaande brief te antwoorden op de vragen
- op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde
- van GroenLinksaf over de ‘blijverslening'.

Het college besluit,
1. kennis te nemen van het jaarverslag en
jaarrekening 2014 van Baanbrekers;
2. kennis te nemen van de ontwerp
meerjarenbegroting 2016 – 2019 van Baanbrekers;
3. in te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel,
met dien verstande dat in het voorstel en in het
besluit punten 8 en 9 moeten worden geschrapt en in
het raadsvoorstel zelf kunnen worden verwerkt.
4. de ontwerp meerjarenbegroting 2016-2019 ter
inzage te leggen.
5. college wenst geïnformeerd te worden over de
wijze waarop de btw-kwestie is afgehandeld, actie
Eric de Laat.
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2014 van € 819.000 resteert nog een te betalen bijdrage
van € 601.803 in het verlies van Baanbrekers over 2014.
Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2014
is op basis van de op dat moment bekende informatie
rekening gehouden met een nog een bij te betalen bedrag
van € 539.940 aan Baanbrekers. Als gevolg van de
definitieve jaarrekening cijfers 2014 van Baanbrekers
geeft dit een incidenteel nadeel op de gemeentelijke
exploitatierekening 2015 van € 61.863. Voorgesteld wordt
deze mutatie met het najaarsbericht 2015 mee te nemen.
De meerjarenbegroting 2016-2019 wordt eveneens
voorgelegd. De raad wordt daarmee in de gelegenheid
gesteld haar zienswijze te geven. De meerjarenbegroting
2015-2018 is als uitgangspunt genomen voor de
meerjarenbegroting 2016 – 2019.
Bijgaand treft u het raadsvoorstel naar aanleiding van de
jaarstukken 2014 en de meerjarenbegroting 2016 – 2019
aan.

B56.RNO

Resultaten
bedrijfsvoeringso
nderzoek
jongerenwerk

Op grond van artikel 33, vierde lid van de
Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers dient het gemeentebestuur de
ontwerpbegroting twee weken ter inzage te leggen.
Aan de orde zijn de resultaten van het
bedrijfsvoeringsonderzoek bij SJW (Stichting Jongerenwerk
Waalwijk). Naar aanleiding van de inspraak van SJW bij de
kaderstelling 2014 heeft de raad uw college opdracht
gegeven een bedrijfsvoeringsonderzoek uit te laten voeren
bij SJW. Reden hiertoe was onder andere dat SJW te
kennen gaf de overgang van exploitatie- naar
budgetsubsidie onverantwoord te vinden vanwege een
derving aan inkomsten. Daarbovenop vraagt SJW om

Het college besluit,
- de overgang van exploitatiesubsidie naar
budgetsubsidie te handhaven.
- het subsidie voor SJW per 1 januari 2016
structureel te verhogen met €77.000,- ten behoeve
van uitbreiding van de formatie met 1
stafmedewerker. Dit is reeds als wens opgenomen in
de
kaderstelling 2016.
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structureel budget voor het tienerwerk en voor het
- indien de raad op 9 juli aanstaande met het
aanstellen van een stafmedewerker.
hiervoor genoemde punt instemt, de raad in zijn
vergadering van 3 september 2015 voor te stellen
eenmalig een bedrag van 25.666,- beschikbaar te
Het bedrijfsvoeringsonderzoek geeft adviezen ter
stellen. Het raadsvoorstel zal separaat aan u worden
optimalisatie van de bedrijfsvoering. Overall is de
conclusie dat het jongerenwerk an sich goed functioneert. voorgelegd na behandeling van de kaderstelling.
Vanzelfsprekend zijn er ontwikkelpunten maar die hangen - de kosten van 1,3 fte tienerwerk in verband met
deels samen met de inrichting van de organisatie. Zo toont jeugdhulp structureel beschikbaar te stellen per
1 januari 2015 ten laste van het innovatiebudget
het rapport dat de organisatie flexibel (snel inzetbaar) en
lokale jeugdhulp.
vooral uitvoerend is. Flexibiliteit in de uitvoering is zeer
gewenst bij jongerenwerk maar de uitvoerende organisatie - de raad hierover te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief met begeleiding van de
is voor een groot deel afhankelijk van één directeur en
bedrijfsvoeringsrapportage.
daarmee kwetsbaar. Om goed te kunnen blijven
- de met SJW te maken prestatieafspraken, die zo
functioneren is uitbreiding van de formatie nodig.
smart mogelijk geformuleerd dienen te worden,
Uitbreiding met een staffunctionaris is een must om de
kwetsbaarheid van de organisatie op te kunnen vangen en dienen met een apart collegevoorstel aan het college
om de ontwikkelpunten uit het rapport door te voeren. De te worden voorgelegd.
- m.b.t. de ontmanteling van het CJG dient een
kosten bedragen per saldo €77.000,-. Dit budget is
memo aan het college te worden voorgelegd over de
meegenomen in de kaderstelling 2016. Voor 2015 is
budget nodig van september tot en met december 2015 ad wijze waarop de ontmanteling heeft plaatsgevonden,
ook in financiële zin.
€26.000,-.
Daarbovenop komt de formatie voor het tienerwerk. De
Tavenu vervult sinds januari 2015 steeds meer een
spilfunctie tussen jongeren en (gemeentelijke)
ondersteuning en alle andere (jeugd)partners. Om die
functie te kunnen blijven uitoefenen is 2,0 fte tienerwerk
noodzakelijk. Hiervan is 0,7 fte al structureel budget en tot
op heden is 1,3 fte incidenteel gebleven. In 2012 is al
besloten om deze middelen structureel te maken. Gezien
de veranderingen (en de daarbij behorende risico’s voor de
jongeren en de gemeente) die de jeugdwet met zich
meebrengt is structurele inzet voor (risico)jongeren
noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen €92.000,-.
Voorstel is om de 1,3 fte van het tienerwerk met
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terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 structureel te
dekken vanuit het innovatiebudget lokale jeugdhulp.
Het rapport toont ons ook de financiële consequenties van
de budgetsubsidiering en van de uitbreiding van de
formatie. Wij achten het financiële nadeel van de
budgetsubsidiering (€9.120,-) acceptabel en te dragen
voor de stichting.
Resumerend stellen wij voor:
- de overgang van exploitatiesubsidie naar budgetsubsidie
te handhaven.
- het subsidie voor SJW per 1 januari 2016 structureel te
verhogen met €77.000,- ten behoeve van uitbreiding van
de formatie met 1 stafmedewerker. Dit is reeds als wens
opgenomen in de kaderstelling 2016.
- indien de raad op 9 juli aanstaande met het hiervoor
genoemde punt instemt, de raad in zijn vergadering van 3
september 2015 voor te stellen eenmalig een bedrag van
25.666,- beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel zal
separaat aan u worden voorgelegd na behandeling van de
kaderstelling.
- de kosten van 1,3 fte tienerwerk min verband met
jeugdhulp structureel beschikbaar te stellen per 1 januari
2015 ten laste van het innovatiebudget lokale jeugdhulp.
Het is de bevoegdheid van het college om dit budget in te
zetten (conform de transitievoorstellen die door de raad
zijn vastgesteld op 11 december jl.).
- de raad hierover separaat te informeren via een
raadsinformatiebrief met begeleiding van de
bedrijfsvoeringsrapportage.

