COLLEGEBESLUITEN D.D. 04-08-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Recent is een afschrift van een brief ontvangen van de Wof Het college besluit,
aan de Stichting Centrum Management over het
In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Wof
beëindigen van de overeenkomst met de toenmalige
waarin wordt geconstateerd dat de gemeente geen
centrummanager. Op 7 juli heeft raadslid Monsieurs de
partij is in de gevoerde correspondentie en daarom
griffie per mail verzocht de brief onder de aandacht van de het afschrift voor kennisgeving aanneemt en deze na
raad en het college te brengen waarna deze op de lijst van verzending op het raadsnet te plaatsen.
ingekomen stukken van de raad is gezet.
De raad heeft besloten de brief in handen stellen van het
college en de raad te informeren over het antwoord. Het
ware beter geweest dat de raad de brief voor kennisgeving
had aangenomen omdat de gemeente geen directe partij
is in deze correspondentie. Om deze omissie langs
praktische weg op te lossen treft u bijgaand een concept
antwoordbrief aan waarin dit wordt geconstateerd die na
verzending op het raadsnet kan worden geplaatst.
A02.OOT Opleggen aanlijn- en Op 19 juni 2015 en 22 juni 2015 hebben in Waalwijk twee Het college besluit, de eigenaresse van de Staffords
muilkorfgebod
incidenten plaatsgevonden, waarbij twee honden van het
een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen, een en
ras Stafford andere honden hebben aangevallen. De
ander conform bijgevoegd concept besluit.
Staffords waren op dat moment niet aangelijnd en bij het
tweede incident bleek de eigenaresse van de Staffords de
honden ook na aanlijnen niet goed te kunnen bedwingen.
De betreffende incidenten geven aanleiding de eigenaresse
van de honden een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen
zodat toekomstige incidenten kunnen worden voorkomen.
B01.OOT Aanbesteding
Op 30 april 2016 expireert de overeenkomst voor
Het college besluit,
schoonmaakschoonmaakonderhoud en glasbewassing van het stadhuis. - het schoonmaakonderhoud van het stadhuis en het
onderhoud en
In dit advies wordt voorgesteld om af te wijken van het
Kropholler monument onderhands aan te besteden
glasbewassing
inkoopbeleid en deze schoonmaakwerkzaamheden,
aan GR Baanbrekers/WML Facilitair,
exclusief glasbewassing, onderhands aan te besteden aan - de glasbewassing daarvan meervoudig onderhands
Baanbrekers. Een eerder advies in deze is in uw
aan te besteden in overeenstemming met het
vergadering van 14 juli aangehouden in verband met een
vastgestelde inkoopbeleid,
recent door de Raad aangenomen motie. Deze motie
- Bureau van Riel opdracht te verstrekken om in
betreft onder andere een aanpassing van de zakelijke
overleg met Team ondersteuning de uitgangspunten
verhouding tussen GR Baanbrekers en WML Facilitair en is voor het bestek te schrijven en daar een
daarmee van invloed op het eerder uitgebrachte advies.
marktconforme begroting voor op te stellen voor het
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B02.OOT Subsidieaanvraag
golfjeugdclinic door
Golfclubvereniging
De Efteling
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Hierbij treft u het aangepaste advies.
toetsen van de offerte van GR Baanbrekers/WML
Facilitair,
- geen bezwaar te hebben tegen het in kantoortijd
uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden daar waar
dit redelijkerwijs mogelijk is.
- te investeren in goede communicatie en overleg
met de medewerkers, voor en ná de invoering van
dag-schoonmaak, om deze werkzaamheden optimaal
aan te laten sluiten bij de dagelijkse gang van zaken
in het stadhuis.
Op 23 september a.s. organiseert de Golfclubvereniging
Het college besluit,
De Efteling een event Hockey meets Golf voor de jeugd
- Aan Golfclubvereniging De Efteling, bij wijze van
van 6-21 jaar. De vereniging huurt de golfaccommodatie
experiment, een eenmalige subsidie te verlenen van
voor haar verenigingsactiviteiten en heeft een actieve
€ 1000,-- voor de organisatie van het event Hockey
jeugdafdeling waarvan het merendeels van haar
meets Golf op 23 sept. a.s.;
jeugdleden (65%) uit de gemeente Waalwijk komt. Bij de
- nadere specificering van subsidie is niet nodig;
organisatie van het event werkt de vereniging nauw
- het resterende bedrag van € 3.915,-- af te wijzen
samen met het Buurtsportcoachteam Waalwijk, het
op grond van artikel 14c ASV 2015, subsidie niet
onderwijs en de Hockeyclub Waalwijk. Er worden ongeveer noodzakelijk voor het verrichten van de activiteiten
250 kinderen verwacht. De vereniging vraag een
waarvoor deze wordt aangevraagd.
eenmalige activiteitensubsidie van € 4.915,-- aan.
Vanuit ons lokale sportbeleid streven we ernaar dat 75%
van de 6 t/m 16 jarigen wekelijks in georganiseerd
verband sport. Door ons te richten op deze doelgroep
streven we ernaar dat in de toekomst zoveel mogelijk
inwoners regelmatig sporten. De jeugd kennis laten maken
met zoveel mogelijk takken van sport is hierbij belangrijk.
Deze subsidieaanvraag sluit aan bij artikel 20.3.2. van de
Subsidieregeling RSO 2015, incidentele activiteitensubsidie
voor sportieve activiteiten welke van belang zijn voor de
plaatselijke sport, met een zo open mogelijk karakter. Het
betreft geen Waalwijkse vereniging maar gelet op onze
doelstelling en de samenwerking met lokale partijen wordt
voorgesteld een eenmalige waarderingssubsidie toe te
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kennen. Momenteel zijn we bezig de sportsubsidieregels
vanaf 2016 te herzien en meer aan te laten sluiten aan
onze sportdoelstelling. Het subsidiëren van dit event kan
gezien worden als een experiment. Met de vereniging vindt
een evaluatie plaats.
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van inhuur
golfprofessionals van € 945,-- en de inhuur van EHBO voor
een bedrag van € 55,--, totaal € 1.000,--. Voorgesteld
wordt subsidie voor de organisatie van het event aan de
Golfclubvereniging De Efteling voor het bedrag van €
1.000,-- te verlenen. Het resterende bedrag van € 3.915,- wijzen we af op grond van artikel 14c ASV 2015, subsidie
niet noodzakelijk voor het verrichten van de activiteiten
waarvoor deze wordt aangevraagd. Met de vereniging is
dit afgestemd en vereniging neemt de overige kosten voor
haar rekening.

