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In 2014 is door het college voor het laatst de Leidraad
Het college besluit,
invordering gemeentelijke belastingen vastgesteld. Als
De leidraad invordering gemeentelijke belastingen
gevolg van wijzigingen in de Invorderingswet 1990, de
2015 gemeente Waalwijk vast te stellen.
invoering van de Participatiewet en recente jurisprudentie
is op een aantal plaatsen in de leidraad een aantal
technische aanpassingen doorgevoerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Voor de vaststelling van de beslagvrije voet wordt
uitsluitend gekeken naar de van toepassing zijnde
bijstandsnorm en niet meer naar het periodieke inkomen.
- De hoogte van het levensonderhoud van kinderen wordt
meegerekend bij het vaststellen van de beslagvrije voet.
De berekening van de betalingscapaciteit sluit hierbij nu
op aan. (tot op heden waren deze uitgaven daarvan
uitgesloten.)
De aanpassingen brengen geen wezenlijke veranderingen
voor het bestaande invorderingsbeleid met zich mee.
Het Brabants Dagblad heeft in de persoon van Sylvia van
Het college besluit, met toepassing van artikel 10, lid
de Ven een verzoek ingediend op grond van de Wet
2, onder b en g, van de Wet Openbaarheid van
Openbaarheid van Bestuur om openbaar making van de
Bestuur het WOB-verzoek van mevrouw Van de Ven
contractstukken van bol.com. De onderhandelingen met
te weigeren.
bol.com hebben een vertrouwelijk karakter, mede
vanwege de gemeentelijke onderhandelingspositie bij
toekomstige grondverkopen.
Het is om die reden niet gewenst dat de gevraagde
stukken openbaar worden gemaakt.
Daarom wordt voorgesteld om, onder verwijzing van
artikel 10, lid 2, onder b en g, van de Wet
Openbaarheid van Bestuur, het verzoek af te wijzen (“het
verstekken van informatie blijft achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de economische
belangen van publiekrechtelijke lichamen” en het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van de bij de aangelegenheid betrokken personen of
rechtspersonen dan wel van derden).

Nr.
Onderwerp
B03.OOT Kwartier maken
SLEM

COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-08-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Op 16 juni jl. heeft de gemeenteraad een
Het college besluit,
voorbereidingskrediet t.b.v. het SLEM beschikbaar gesteld.
In het raadsvoorstel is aangegeven dat als eerste product
• Buro BLOC o.b.v. bijgevoegde offerte opdracht te
een PvE zal worden opgelegd, met als voorname
geven tot het kwartier maken inzake het SLEM
onderleggers; een uitgewerkt inhoudelijk concept, een 1e
• De kosten ad € 30.000 ten laste van het
verkenning v/d organisatorische uitwerking en een 1e
voorbereidingskrediet SLEM te brengen.
verkenning van de exploitatieopzet. Tevens is aangegeven • Éénmalig af te wijken van het aanbestedingsbeleid
dat een projectplanning zou worden opgesteld.
vanwege vermelden reden.
Geconstateerd is dat het voortvarend werken aan deze
producties eerst goed mogelijk is als beweging kan worden
gebracht in de moeizame relaties tussen de SLEM-partners
en er perspectief is op brede steun voor het project bij in
ieder geval externe financiers, centrumondernemers,
schoenenbranche en inwoners. Op basis van bovenstaande
constatering heeft buro BLOC bijgaande offerte
uitgebracht. Het product wat BLOC oplevert is een
procesplan m.b.t.; draagvlak/samenwerking, financiën en
bemensing van het vervolg. BLOC stelt dit procesplan op
basis van gesprekken met sleutelpersonen binnen de
SLEM-partners, lokale ondernemers, bewoners, medeoverheden en de gemeente. Om te borgen dat er een
procesplan opgesteld wordt dat een effectieve duw in de
rug kan geven van het vervolgtraject – inclusief keuze
voor een procesmanager – met de portefeuillehouder en
ambtelijke organisatie. Oplevermoment is uiterlijk
november a.s.
De kosten van dit zogenaamde kwartier maken bedragen
o.b.v. de offerte
€ 30.000 exclusief Btw. De kosten
kunnen ten laste worden gebracht van het
voorbereidingskrediet. Overigens is het bedrag van de
offerte boven de aanbestedingsnorm, zodat aan meerdere
partijen offerte had moeten worden gevraagd. Voorgesteld
wordt echter met buro BLOC in zee te gaan omdat deze
partij door alle kernpartners van het SLEM vertrouwd
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wordt en dat is in deze fase cruciaal.
Op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde heeft Het college besluit,
de heer Tiemstra namens de SGP-fractie vragen gesteld
1. kennis te nemen van de vragen van de heer
naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad
Tiemstra namens de SGP-fractie d.d. 1 augustus
over het beantwoorden van vragen van burgers.
2015 inzake vragen van burgers
2. Tot een schriftelijke reactie gericht aan de heer
Het college wordt geadviseerd om de vragen te
Tiemstra overeenkomstig bijgevoegd concept
beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd concept. (corsa
Z15-011596)

