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A01

Onderwerp
Procesbeschrijvingen
debiteuren en
crediteuren

B01

Aanbesteding lokale
contractering Wmo en
Jeugdhulp 2016

B02

Mandaat burgemeester
ondertekening
convenant art. 20
politiewet
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Interne controle heeft de aanbeveling gedaan om de
procesbeschrijvingen Debiteuren en Crediteuren te
actualiseren en vast te laten stellen. Aanleiding voor de
actualisering is onder andere gelegen in de invoering van
het nieuwe financiële systeem.
Op grond van artikel 3, lid 4 van de Beheersverordening
gemeente Waalwijk dient uw college de
procesbeschrijvingen vast te stellen.
De lokale contractering nieuwe taken Wmo en jeugdhulp
(Jeugdwet) voor 2015 is in oktober 2014 afgerond. De
raamovereenkomst heeft een contractduur van 1 jaar met
2x de mogelijkheid de raamovereenkomst met 1 jaar te
verlengen. Om een goed beeld te krijgen en te kunnen
evalueren willen we pas in 2017 een nieuwe aanbesteding
op de markt zetten, waarbij we meer gebruik willen maken
van innovatiemogelijkheden. Op basis van de
praktijkervaringen tot nu toe in relatie tot de huidige inkoop
(met bijbehorende raamovereenkomst) is al wel de
behoefte ontstaan een aantal ‘quick wins' voor 2016 vorm
te geven. Het gaat hierbij om:
• Een groter bereik van het productenaanbod (huidige
zorgaanbieders kunnen meer producten aanbieden, nieuwe
aanbieders kunnen worden gecontracteerd en een aantal
nieuwe producten kunnen worden ingekocht);
• Afschaffen/samenvoegen van een aantal grondslagen
(doelgroepen) die aan de tarieven ten grondslag liggen.
Deze geven de mogelijkheid om het proces van Team WijZ
te optimaliseren, waardoor we de klant beter kunnen
bedienen en kosten kunnen besparen.
Bijgevoegd is het convenant artikel 20 van de Wet Politie
Gegevens ( WPG). Dit convenant heeft betrekking op het
uitwisselen van gegevens tussen politiemedewerkers en de
aanwezige partners in het Zorg – en Veiligheidshuis Midden
Brabant. Politiemedewerkers mogen alleen politiegegevens
uitwisselen als zij instemming hebben van het bevoegd

Besluit
Het college besluit,
De procesbeschrijvingen debiteuren en
crediteuren vast te stellen.

Het college besluit,
1. Akkoord te gaan met het advies om voor 2016
een nieuwe aanbesteding nieuwe taken Wmo en
jeugdhulp te houden om de 'quick wins' te
kunnen realiseren.
2. De aanbesteding voor alle zorgaanbieders die
aan de minimale eisen voldoen, open te stellen.
3. Bezien of een mogelijke nieuwe aanbesteding
voor Hulp bij het Huishouden in bovenstaande
aanbesteding meegenomen kan worden.

Het college besluit,
namens het college van burgemeester en
Wethouders van Waalwijk burgemeester drs.
A.M.P. Kleijngeld te mandateren om het
convenant “beslissing tot structurele verstrekking
van politiegegevens aan derden op grond van

Nr.

Onderwerp

A02.OOT Structuurvisie Gilze en
Rijen

B03.OOT Dwangsombeschikking
niet tijdig beslissen
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gezag, zijnde de politiechef die verantwoordelijk is voor het
gegevensbeheer in het kader van de WPG, de Hoofdofficier
van Justitie in het kader van voorkomen en opsporen van
strafbare feiten en de betreffende burgemeester in het
kader van de openbare orde en het verlenen van hulp aan
hen die deze behoeven ( zie artikel 11 en 12 van de
Politiewet).
Op basis van het vorenstaande wordt aan burgemeester
Kleijngeld verzocht om het convenant “beslissing tot
structurele verstrekking van politiegegevens aan derden op
grond van artikel 20 van de Wet Politiegegevens in het
kader van het samenwerkingsverband “Zorg en
Veiligheidshuis Tilburg” namens het college van de
gemeente Waalwijk te ondertekenen. Het convenant heeft
een looptijd tot 1 januari 2020.
De gemeenten Gilze en Rijen heeft haar ontwerpstructuurvisie toegezonden met het verzoek daarop
desgewenst te reageren. Wij hebben de visie beoordeeld.
Bezien vanuit een lokaal perspectief raken de ambities niet
rechtstreeks de belangen van Waalwijk. Mogelijke ambities
die Waalwijk zouden kunnen raken zijn de detailhandel en
de bedrijventerreinen. Voor wat betreft de detailhandel
verwachten wij dat gezien de ligging van de beide
gemeenten ten opzichte van elkaar en de grootte van de
beide verzorgingsgebieden, er niet of nauwelijks sprake zal
zijn van concurrerende belangen. Uitzondering daarop kan
hooguit zijn de PDV met erg grote publiekstrekkers. Met
betrekking tot de bedrijventerreinen zien wij geen
concurrerende belangen ten opzichte van Waalwijk omdat
de uitleglocatie zich richt op maintenance en aerospace.
Een dergelijke ontwikkeling past overigens wel binnen de
regionale ambities op het gebied van de
werkgelegenheidsterreinen.
Op 2 oktober 2014 ontving de gemeente Waalwijk een
WOB-verzoek van Meerts Rechtspraktijk naar aanleiding

Besluit
artikel 20 van de Wet Politiegegevens in het
kader van het samenwerkingsverband “Zorg en
Veiligheidshuis Tilburg” te ondertekenen.

Het college besluit, conform de inhoud van de
bijgaande concept-brief mede te delen dat kennis
is genomen van de ontwerp-structuurvisie van
Gilze en Rijen en dat deze geen aanleiding geeft
tot het maken van op- of aanmerkingen.

Het college besluit, De overeenkomstig artikel
4:17 Awb verbeurde dwangsom van € 400,00

Nr.

Onderwerp
WOB-verzoek Meerts
Rechtspraktijk

B04.OOT Dwangsombeschikking
niet tijdig beslissen op
verzoek om op grond
van artikel 17.3 sub b
en sub c van het
bestemmingsplan
“Buitengebied” nadere
eisen te stellen aan de
bebouwing en aan de
parkeergelegenheid
aan de Willem van
Gentsvaart te SprangCapelle
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van een aan hun cliënt R.M. Moers opgelegde
naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dit WOB-verzoek werd
gelijktijdig ingediend met een bezwaarschrift tegen de
opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. Per abuis is
slechts het bezwaarschrift in behandeling genomen.
Vanwege het uitblijven van een beslissing op het ingediende
WOB-verzoek heeft Meerts Rechtspraktijk de gemeente op
15 december 2014 in gebreke gesteld en verzocht om
binnen 14 dagen alsnog een beslissing te nemen op het
WOB-verzoek. De gevraagde beslissing is niet genomen
binnen de termijn van 14 dagen, maar op 15 januari 2015.
Daarmee is de beslistermijn met 18 dagen overschreden.
Dientengevolge is er op grond van artikel 4:17 Awb een
dwangsom van € 400,00 verbeurd.
Op 29 september 2014 ontving de gemeente Waalwijk van
DAS een verzoek tot het op grond van artikel 17.3 sub b en
sub c van het bestemmingsplan “Buitengebied” stellen van
nadere eisen aan de bebouwing en aan de
parkeergelegenheid aan de Willem van Gentsvaart te
Sprang-Capelle. Vanwege het uitblijven van een reactie is
de gemeente op 26 november 2014 formeel in gebreke
gesteld en verzocht om binnen 14 dagen alsnog een
beslissing te nemen. Op 2 december 2014 heeft de
gemeente DAS laten weten dat het in de brief van 29
september 2014 beschreven geschil onderdeel uitmaakt van
een complexe, zich al jaren voortslepende, problematiek en
dat de gemeente al meerdere pogingen heeft ondernomen
om de bestaande problemen op te lossen. Daarbij is het
voorstel gedaan om middels inschakeling van een erkende
mediator op kosten van de gemeente een ultieme poging te
doen om te komen tot een voor alle partijen acceptabele
oplossing. In een brief welke de gemeente ontving op 11
december 2014 heeft DAS laten weten dat zijn cliënt geen
heil ziet in mediation, dat onze brief van 2 december 2014
niet heeft te gelden als een besluit op hun verzoek om

Besluit
wegens het niet tijdig beslissen op een WOBverzoek te betalen en Meerts Rechtspraktijk hier
middels bijgevoegde beschikking van op de
hoogte te stellen.

Het college besluit, de overeenkomstig artikel
4:17 Awb verbeurde dwangsom van €700,00
wegens het niet tijdig beslissen op een verzoek
om op grond van artikel 17.3 sub b en sub c van
het bestemmingsplan “Buitengebied” nadere
eisen te stellen aan de bebouwing en aan de
parkeergelegenheid aan de Willem van
Gentsvaart te Sprang-Capelle te betalen en DAS
hier middels bijgevoegde beschikking van op de
hoogte te stellen.
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nadere eisen te stellen en dat de gestelde termijn van 14
dagen inmiddels was verstreken. Op 6 januari 2015 is
besloten het verzoek om nadere eisen te stellen buiten
behandeling te laten. Daarmee is de beslistermijn van 14
dagen, welke begon op 26 november 2014, met 28 dagen
overschreden. Dientengevolge is er op grond van artikel
4:17 Awb een dwangsom van €700,00 verbeurd.
B05.OOT Regionaal Plan
Bij brief van 26 juni 2015 verzoekt het bestuur van de
Onderwijsvoorzieningen Stichting Willem van Oranje uw college, mede namens de
De Langstraat 2016andere schoolbesturen voor voortgezet onderwijs,
2021
toestemming te verlenen tot vaststelling van het Regionaal
Plan Onderwijsvoorzieningen De Langstraat 2016-2021 De
reden om (vervroegd) een nieuw RPO af te sluiten is de
overname van het ISK Vakcollege Tilburg door het Willem
van Oranjecollege. Aan het RPO zijn geen nieuwe
huisvestingsgevolgen voor de gemeente verbonden. De ISK
blijft, na overname door het Willem van Oranjecollege,
gehuisvest in de voormalige Clemensschool aan de
Baardwijksestraat. In uw vergadering van 3 februari 2015
heeft u besloten om dit schoolgebouw met ingang van 1
augustus 2015 in gebruik te geven aan het Willem van
Oranjecollege voor de per die datum te starten
nevenvestiging/ISK. De toestemming tot vaststelling van
het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2016-2021 kan
worden verleend.
B50.RNO Schriftelijke vragen op De Fractie van de PvdA heeft op 1 juli 2015 schriftelijke
grond van artikel 37
vragen op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde
Reglement van Orde
gesteld met als titel “de uitvoering van de
van de Fractie van de
cliëntenparticipatie binnen de Participatiewet”.
PvdA: de uitvoering
van de
cliëntenparticipatie
binnen de
Participatiewet
Nr.

Onderwerp

Besluit

Het college besluit, aan de schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs toestemming te verlenen
tot vaststelling van het Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen De Langstraat 20162021.

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van de door Fractie van de
PvdA gestelde schriftelijke vragen.
2. Tot een schriftelijke reactie gericht aan de
Fractie van de PvdA, waarbij antwoord wordt
gegeven op de gestelde vragen.

Nr.
Onderwerp
B51.RNO Wijziging
Gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio
Midden- en WestBrabant
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Op 1 januari 2015 is een wijziging van de ‘Wet
gemeenschappelijke regelingen' in werking getreden.
Hierdoor is de bestaande ‘Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' aangepast op de
nieuwe regelgeving. De wijzigingen zijn redactioneel en
technisch van aard.
Het college van burgemeester en wethouders gaat de
gemeenschappelijke regeling aan op grond van artikel 9
van de Wet veiligheidsregio's. Het college heeft daarvoor de
toestemming van de gemeenteraad nodig.
De gemeenteraad kan - volgens de wet - toestemming
alleen maar weigeren wegens strijd met het recht of het
algemeen belang.
De meest relevante wijzigingen betreffen de onderwerpen:
• De bevoegdheidsverdeling tussen Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de veiligheidsregio: deze is in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen aangepast;
• Het werkgeverschap komt in handen van het Dagelijks
Bestuur: bepalingen inzake benoeming, organisatiebesluit
en vaststellen rechtspositie zijn daaraan aangepast;
• De nieuwe regels met betrekking tot financiële kaders,
jaarrekening en begroting in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, bedoeld om de invloed van gemeenteraden te
versterken, zijn verwerkt in de financiële bepalingen van de
regeling.
Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling ligt nu
ter besluitvorming bij de colleges van de 26 gemeenten. Als
tenminste tweederde van de colleges instemmen met de
wijziging dan is de gemeenschappelijke regeling getroffen.
De regeling treedt dan per 1 januari 2016 in werking.
Bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant door de
gemeente Tilburg.

Besluit
Het college besluit,
• Bijgaand raadsvoorstel door te sturen aan de
raad, met dien verstande dat i.o.m. de griffie
bezien moet worden of deze wetswijziging die
van toepassing is op alle gemeenschappelijke
regelingen in één raadsvoorstel aan de raad kan
worden voorgelegd;
• De raad om toestemming te vragen dat het
college instemt met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant, zoals voorgesteld door
het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio in
het wijzigingsbesluit van 12 mei 2015;
• Het modelbesluit voor de veiligheidsregio te
ondertekenen zodat het ondertekende
modelbesluit direct ná toestemming van de raad
verstuurd kan worden naar de Veiligheidsregio.
Mocht de raad geen toestemming verlenen aan
het college om in te stemmen met de
wijzigingsregeling dan wordt deze - op voorhand
ondertekende - versie van het collegebesluit
vernietigd.

Nr.

Onderwerp

B52.RNO Evaluatie
rekenmethodiek
bouwleges
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Bijgaand raadsvoorstel vraagt de raad om toestemming te
geven aan het college van burgemeester en wethouders om
in te stemmen met een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant, zoals voorgesteld door het Algemeen
Bestuur van de veiligheidsregio in het wijzigingsbesluit van
12 mei 2015.
Bouwleges behorende bij een omgevingsvergunning voor
het bouwen of verbouwen van panden worden bepaald aan
de hand van de bouwkosten. In deze bepaling is een staffel
toegepast waarbij hogere bouwkosten zwaarder worden
belast dan lagere bouwkosten (kruissubsidiëring). Deze
staffels worden o.a. bepaald a.d.h.v. het aantal
vergunningsaanvragen en de bijbehorende bouwkosten.
Jaarlijks worden deze geëvalueerd en aangepast.
Bij de vaststelling legesverordening 2015 heeft het college
aan de raad aangegeven deze rekenmethodiek in 2015 te
evalueren. Reden hiervoor was voornamelijk dat bij hogere
bouwkosten ook hogere legesbedragen gegenereerd
werden. Geconcludeerd werd dat het huidige model niet
ingericht is op grotere bouwprojecten die sporadisch
voorkomen waardoor te hoge legesbedragen worden
gegenereerd.
Wij constateren nu dat er in 2015 geen te hoge
legesbedragen zijn opgelegd. Waar dit in de nabije
toekomst wel gebeurt zal middels maatwerk een passende
oplossing gezocht worden. Daarbij zien wij wettelijke
ontwikkelingen zoals de nieuwe Wet Private
Kwaliteitsborging (1 jan. 2016), waarbij de technische
toetsing bij gemeenten verdwijnt. Hoe dit uitvalt, en
wanneer zaken werkelijk worden doorgevoerd is nog niet
bekend. Tevens loopt er nog steeds een landelijke discussie
over uniforme legesbepalingen, maar hier is nu weinig van

Besluit

Het college besluit,
- de evaluatie van de rekenmethodiek voor
bouwleges uit te stellen, en;
- de raad middels bijgevoegde
raadinformatiebrief over het uitstellen van de
evaluatie te informeren.

Nr.

Onderwerp

B53.RNO Exploitatieopzetten
projecten Walewyc en
Moller (project Drie
Schoollocaties
Waalwijk)
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bekend.
Gezien bovenstaande vinden wij het nu niet het moment
om de rekenmethodiek aan te passen. Daarom stellen wij
voor de evaluatie van de rekenmethodiek voor de
legesbepaling uit te stellen totdat over bovenstaande meer
bekend is. Bij de vaststelling legesnota 2016 zullen zoals
gewoonlijk wel het aantal aanvragen en de bouwkosten
geëvalueerd worden. Daarnaast wordt een plafond aan
bouwkosten ingevoerd om te hoge legesbedragen bij
projecten die niet binnen het model passen te voorkomen.
In de ‘Nota Grondexploitatie 2015' staat dat ‘de koop- en
exploitatieovereenkomsten Walewyc en Moller in het
tweede kwartaal van 2015 worden ondertekend en de
exploitatieopzetten van de schoollocaties aan de raad ter
vaststelling worden aangeboden'. In maart 2015 zijn de
voormalige schoolgebouwen Walewyc en Moller in ons bezit
gekomen. Deze gebouwen willen wij zo snel als mogelijk
doorleveren aan de beoogde ontwikkelaars. Op 9 juni 2015
heeft u ingestemd met de procedurele trajecten en de
concept koop- en exploitatieovereenkomsten voor de
projecten Walewyc en Moller onder voorbehoud van
vaststelling van de exploitatieopzetten door de raad.
De raad is door de raadsvoorhangbrief 06-15 reeds
geïnformeerd over het voorlopige positieve financiële
totaalresultaat van het project ‘Drie schoollocaties
Waalwijk'. Tevens heeft u in die raadsvoorhangbrief het
doorlopen interactieve proces beschreven en uitgelegd
waarom het realiseren van minimaal 30% sociale
woningbouw (randvoorwaarde raad uit 2007) door de
economische crisis en het afhaken van diverse corporaties
niet haalbaar is gebleken.
In juni zijn twee raadsvoorhangbrieven m.b.t de locatie
Mollercollege verzonden. In juli volgt een
raadsvoorhangbrief aangaande de locatie Walewyc. Twee

Besluit

Het college besluit in te stemmen met het
bijgesloten raadsvoorstel.

Nr.

Onderwerp
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Besluit
raadsvoorhangbrieven zien op de procedure. Voor het
Moller een bestemmingsplan (09-15) en voor de locatie
Walewyc een procedure ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder
3° Wabo (brief volgt). De fractie van Groenlinksaf heeft
reeds aangegeven deze raadsvoorhangbrieven 06-15 en
09-15, respectievelijk ‘projecten Walewyc en Moller' en
‘planontwikkeling Dr. Mollercollege', te willen bespreken in
de eerst volgende commissievergadering na de
zomervakantie in september.
Op 25 juni jl. is de overeenkomst Walewyc met Van Wijnen
getekend. Met het ondertekenen van de overeenkomst
Moller met de Ban Bouw stellen wij u voor te wachten tot
na de behandeling in de raad. In het raadsvoorstel worden
de grondexploitatieopzetten per projectgebied en een totaal
financieel overzicht uiteengezet. Met wat er nog op ons
afkomt (o.a. plankosten, beheerskosten en onvoorzien)
schatten wij een positief totaalresultaat voor de drie
schoollocaties gezamenlijk in op ongeveer € 601.175,-.
U vraagt de raad:
 in te stemmen met de planontwikkelingen ‘Walewyc’
en ‘Moller’, zowel ruimtelijk als programmatisch;
 de grondexploitatie per locatie en het voorlopige
financiële totaalresultaat van het project ‘Drie
schoollocaties Waalwijk’ vast te stellen;
 een verliesvoorziening te treffen van € 265.289,voor het complex ‘vm Dr. Mollercollege’ en deze ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve
schoollocaties;
 het resterend saldo van de bestemmingsreserve
schoollocaties te laten vrijvallen ten gunste van de
reserve grondexploitatie;
 de bijgevoegde begrotingswijziging 2015/16 vast te
stellen.
Wij stellen u voor in te stemmen met het bijgesloten

Nr.
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B54.RNO Uitbreiding formatie
jongerenwerk
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raadsvoorstel.
Naar aanleiding van de inspraak van SJW bij de
kaderstelling 2014 heeft de raad opdracht gegeven een
bedrijfsvoeringsonderzoek uit te laten voeren bij SJW. De
raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 2315.
Het bedrijfsvoeringsonderzoek geeft adviezen ter
optimalisatie van de bedrijfsvoering. Verder is het advies,
om als organisatie goed te kunnen blijven functioneren,
over te gaan tot uitbreiding van de formatie met een
staffunctionaris. Deze uitbreiding is nodig om de
kwetsbaarheid van de organisatie op te kunnen vangen en
om de ontwikkelpunten uit het rapport door te voeren. De
kosten bedragen per saldo structureel €77.000,-. Op 9 juli
2015 heeft de raad in de kaderstelling besloten dit bedrag
voor 2016 mee te nemen. Voor 2015 is nog geen budget
beschikbaar.

B55.RNO Raadsinformatiebrief
verplaatsing Em-Te
supermarkt

Voorstel is om de raad voor te stellen deze formatie
uitbreiding in te laten gaan vanaf september 2015 en het
budget van september 2015 tot en met december 2015 ad
€25.666,- beschikbaar te stellen. Dekking hiervan komt
voor 2015 ten laste van de Algemene Reserve.
De bijgesloten raadsinformatiebrief gaat uitgebreid in op
het dossier ‘verplaatsing Em-Te supermarkt'.
Vanaf 2008 zijn Bogor Projectontwikkeling en Green Real
Estate BV namens de Sligro Food Groep in overleg met de
gemeente om te komen tot een plan voor verplaatsing van
de Emté supermarkt aan de Grotestraat naar een andere
locatie in Waalwijk. Sligro ziet zich genoodzaakt haar Em-Te
supermarkt te vergroten en het parkeren uit te breiden.
Beide wensen zijn ruimtelijk niet mogelijk op de locatie in

Besluit
Het college besluit,
- de raad voor te stellen de formatie uitbreiding
van SJW met een stafmedewerker in te laten
gaan vanaf september 2015 en het budget van
september 2015 tot en met december 2015 ad
€25.666,- beschikbaar te stellen. Dekking
hiervan komt voor 2015 ten laste van de
algemene reserve.
- In raadsvoorstel aangeven dat e.e.a.
vooruitlopend is op de vaststelling van de
gemeentebegroting 2016 waarin aan de raad
formeel wordt verzocht structureel budget
beschikbaar te stellen voor de personele
uitbreiding.

Het college besluit in te stemmen met de
bijgesloten raadsinformatiebrief.

Nr.
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de Grotestraat.
In de raadinformatiebrief wordt achtereenvolgens
uiteengezet waarom uw college niet wenste mee te werken
aan de vestiging van een nieuwe Em-Te supermarkt of een
distributiecentrum aan de Eerste Zeine op de kavels van
Green en Sligro. Het college medio 2014 heeft besloten
voornemens te zijn om mee te werken aan de vestiging van
een full-service Em-Te supermarkt op de Appelslocatie aan
de Laageindsestoep.
Tenslotte wordt gemeld in de brief dat het perceel ‘De
Schoenhoorn', door de gemeenteraad genoemd als
mogelijke alternatieve vestigingslocatie voor de Em-Té, te
klein is voor een full-service supermarkt.
Wij stellen u voor in te stemmen met de bijgesloten
raadsinformatiebrief.

Besluit

