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De directeur van de GGD Hart voor Brabant mandateren
Het college besluit, de directeur van de GGD Hart
voor het aanwijzen van de inspecteurs kinderopvang en
voor Brabant te mandateren voor het aanwijzen van
gemeentelijke lijkschouwers.
inspecteurs kinderopvang en gemeentelijke
De directeur van de GGD Hart voor Brabant zorgt voor de
lijkschouwers.
plaatsing van de actuele lijst van inspecteurs kinderopvang
en de actuele lijst van gemeentelijke lijkschouwers op de
website van de GGD Hart voor Brabant.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Het college besluit,
op 1 oktober 2010, is de vergunningplicht voor een uitweg 1. De beleidsregels voor uitwegen vast te stellen als
te maken, te hebben of te veranderen opgenomen. De
geactualiseerd beleidskader onder de citeertitel
weigeringsgronden voor een omgevingsvergunning voor
“Beleidsregels uitwegen 2015”;
een uitweg zijn opgenomen in de APV. Bij behandeling van 2. De beleidsregels volgens de wettelijke procedure
aanvragen om een omgevingsvergunning is het van belang te publiceren ten einde deze in werking te laten
om een consistente lijn te voeren. Hiervoor zijn de
treden;
beleidsregels ten aanzien van uitwegvergunningen (2008) 3. Het intrekken van Beleidsregels ten aanzien van
geactualiseerd. De geactualiseerde beleidsregels zijn in de uitwegvergunningen (2008).
bijlage bijgevoegd.
In de APV van de gemeente Waalwijk worden vier
weigeringsgronden voor de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een uitweg genoemd. Een
uitwegvergunning kan worden geweigerd in het belang
van: 1) de bruikbaarheid van de weg; 2) het veilig en
doelmatig gebruik van de weg; 3) de bescherming van het
uiterlijk aanzien van de omgeving; 4) de bescherming van
de groenvoorzieningen van de gemeente.
Aangezien deze weigeringsgronden zeer algemeen
geformuleerd zijn, is er behoefte aan beleidsregels, waarin
uitgelegd wordt op welke wijze deze moeten worden
geïnterpreteerd en toegepast. Met toepassing van heldere
toetsingscriteria is het mogelijk om ten aanzien van deze
vier weigeringsgronden een consistente beoordelingslijn te
hanteren. In het kader van het gelijkheidsbeginsel en ter
voorkoming van ongewenste precedentwerking is het
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vaststellen van een beleidskader van uitwegen zeer
wenselijk.
In maart 2014 is de uitbreiding van basisschool Pieter
Het college besluit,
Wijten met ruimten voor basisschool OBS Hugo en ruimten a. De eigendomssituatie van het terrein van
voor MIKZ Kinderopvang opgeleverd (Kindcentrum
Kindcentrum Bloemenoord in overeenstemming te
Bloemenoord). Voor de realisering van deze uitbreiding is
brengen met de feitelijke situatie;
gebruik gemaakt van gemeentelijk terrein (perceel van ±
b. In te stemmen met de in verband hiermee
1.710 m2). Het juridisch eigendom van dit terrein dient op noodzakelijke grondruil, waarbij ± 1.710 m2 wordt
grond van de onderwijswetgeving te worden overgedragen overgedragen van gemeente naar Leerrijk! en ± 492
aan het schoolbestuur. De eigendomsoverdracht vindt
m2 van Leerrijk! naar gemeente;
plaats bij notariële akte. Aan de notariële akte dient een
c. De kosten van deze grondruil (notariskosten) ten
gemeentelijk besluit tot eigendomsoverdracht ten
laste van het voor de nieuwbouw van OBS Hugo
grondslag te liggen.
beschikbare krediet te brengen.
Daarnaast is het zo dat een gedeelte van het terrein dat
op dit moment al eigendom is van het schoolbestuur
feitelijk niet door de school wordt gebruikt, maar in
gebruik is als openbaar terrein. Om de eigendomssituatie
in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie
dient dit gedeelte van het schoolterrein (± 492 m2) te
worden overgedragen aan de gemeente. Hoewel voor deze
overdracht geen notariële akte nodig is (deze kan geregeld
worden via de in de onderwijswetgeving geregelde
procedure van buitengebruikstelling) is het voorstel om
e.e.a. in één keer mee te nemen in een door de notaris op
te stellen akte van ruiling.
De gemeente is verantwoordelijk voor de taakstelling
Het college besluit,
huisvesting statushouders en de begeleiding van de
- Voor de uitvoering van de taakstelling huisvesting
gehuisveste statushouders. De raad heeft besloten deze
statushouders en de begeleiding van deze
uitvoeringstaak vanaf 1 juli 2013 onder te brengen bij
statushouders in 2015 Baanbrekers een totaalbedrag
Baanbrekers, waarbij Baanbrekers gebruik maakt van de
van €190.581,- beschikbaar te stellen. Het tekort
diensten van Vluchtelingenwerk. Op 3 maart j.l. hebben
voor 2015 van €143.513,- te verwerken in het
we de offerte voor 2015 ontvangen. We zien dat de
voorjaarsbericht.
huisvestingstaakstelling in 2015 verhoogd is. Dit heeft te
- Baanbrekers de opdracht geven om met
maken met een hogere instroom van asielzoekers. De
Vluchtelingenwerk de begeleiding van de
taakstelling voor 2015 bedraagt naar verwachting 79
minderjarige asielzoekers te bespreken met als doel
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personen. Het gaat hier om onvermijdbare kosten.
die geldstroom per 1-1-2016 te stoppen.
De kosten voor 2015 bedragen:
Kosten Baanbrekers: €21.442,Kosten Vluchtelingenwerk: €169.139,Totale kosten €190.581,Het totale bedrag geeft de bruto kosten weer. In de
begroting is een bedrag opgenomen van €47.068,-.
Daarmee hebben we een tekort van €143.513,-. De kosten
vallen uiteindelijk wel lager uit omdat bij het COA voor
meerderjarige inburgering plichtige asielzoekers een
vergoeding van €1000,- kan worden aangevraagd.
Baanbrekers vraagt dit aan, int het bedrag en verrekent
dit achteraf met de gemeente. Een exacte inschatting van
de te verwachten kosten en de COA vergoeding is niet te
maken omdat dit sterk afhankelijk is van de leeftijd van de
geplaatste asielzoeker. Bij minderjarige asielzoekers in het
kader van gezinshereniging is de vergoeding niet
beschikbaar. Ter vergelijking, in 2014 zijn 20 van de 38
geplaatste asielzoekers minderjarig. Wij zijn van mening
dat de begeleiding aan jonge kinderen in de praktijk niet
aan de orde is, dat gaat via de ouders.
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Voorstel is om Voor de uitvoering van de taakstelling
huisvesting statushouders en de begeleiding van deze
statushouders in 2015 Baanbrekers een totaalbedrag van
€190.581,- beschikbaar te stellen. Het tekort voor 2015
van €143.513,- te verwerken in het voorjaarsbericht.
Daarnaast aan Baanbrekers de opdracht geven om met
Vluchtelingenwerk de begeleiding van de minderjarige
asielzoekers te bespreken met als doel die geldstroom te
stoppen. De termijn is daarbij nog een bespreekpunt.
In het kader van het IUP 2015-2018 wordt het
parkeerterrein De Els-Noord opnieuw ingericht. De Raad

Het college besluit,
Op parkeerterrein De Els-Noord het huidige
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heeft in 2007 besloten parkeerterreinen zoveel mogelijk in parkeersysteem van vooraf betalen te handhaven op
te richten zodat betaling achteraf plaats kan vinden. De
basis van:
Winkeliersvereniging De Els heeft per brief, d.d. 27 maart Lagere investeringskosten en hogere opbrengst;
2015, laten weten voorkeur te geven aan het handhaven
De voorkeur van de winkeliersvereniging
van huidig systeem van vooraf betalen van parkeergelden. Meer keuzemogelijkheid voor bezoekers: vooraf en
Er is geen onderzoek gedaan naar mening van de
achteraf betalen en wijze van betaling bv bel
bezoeker. Uit tellingen, gedaan tussen 26-09-14 en 29-10- parkeren.
14, blijkt dat de bezetting op De Els Zuid, achteraf
betaling, procentueel beter bezet is dan De Els Noord,
vooraf betaling. De geraamde investeringen en geraamde
jaarlijkse kosten van beide systemen zijn de volgende:
Vooraf betalen achteraf betalen
Investering € 14.000,-- € 100.000,-Jaarlijkse kosten - € 30.800,-- € 40.000,-Door handhaven vooraf betalen op De Els-Noord heeft de
bezoeker de keuze tussen vooraf of achteraf betalen.
Vooraf betalen heeft als extra voordeel dat er meer
betalingsmogelijkheden zijn, bv betalen met behulp van de
mobiele telefoon (bel parkeren).

