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Besluit
Tot op heden was het afdelingshoofd Leefbaarheid,
Het college besluit, overeenkomstig het bijgevoegde
Veiligheid & Handhaving aangewezen als
conceptbesluit, met ingang van 1 januari 2016 de
heffingsambtenaar en de teamleider
teammanager Team Vergunningverlening &
Vergunningverlening & Belastingen aangewezen als
Belastingen aan te wijzen als heffingsambtenaar en
plaatsvervangend heffingsambtenaar.
de kwaliteitsmedewerker belastingen aan te wijzen
als plaatsvervangend heffingsambtenaar, en daarbij
In verband met de wijziging van de organisatie per 1
alle eerdere besluiten over de aanwijzing van een
januari 2016, waarbij bovengenoemde functies
(plaatsvervangend) heffingsambtenaar in te trekken.
vervallen, moet een nieuw aanwijzingsbesluit worden
genomen dat ingaat per 1 januari 2016. In het voorstel
wordt de nieuwe teammanager Team
Vergunningverlening & Belastingen (TVVB) aangewezen
als heffingsambtenaar en de kwaliteitsmedewerker
belastingen aangewezen als plaatsvervangend
heffingsambtenaar.
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Vaststelling
uitwerkingsplan Villa
C, 36 woningen
bestemmingsplan
Driessen

B02.OOT

Verzoek vergoeding
De Samenwerkende Ouderenbonden hebben een
cliëntenondersteuners verzoek ingediend voor een vergoeding van
€ 30,- per maand per cliëntenondersteuners (voor
bijvoorbeeld reis,- telefoon- en kopieerkosten).

Ontwerp van dit uitwerkingsplan heeft overeenkomstig
wettelijk voorschrift gedurende 6 weken, t/m 11 nov.
jl., ter inzage gelegen, na voorafgaande openbare
bekendmaking. Binnen die wettelijke termijn zijn geen
zienswijzen ontvangen. Het plan voorziet in de
realisering van 36 woningen in Driessen, waarvan 18
huur(beleggers)woningen, in het plangebied globaal
gelegen ten zuiden van de Oudestraat en ten westen
van de OBS Villa Vlinderhof. Voorgesteld wordt dit
uitwerkingsplan overeenkomstig het ontwerp van dat
plan vast te stellen.

Geadviseerd wordt hiermee niet in te stemmen. Ons
beleid is dat wij geen vergoeding verstrekken voor

Het college besluit het uitwerkingsplan Villa C, 36
woningen in bestemmingsplan Driessen
overeenkomstig het ontwerp van dat plan vast te
stellen en dit besluit op de wettelijk voorgeschreven
wijze bekend te maken.

Het college besluit,
- niet in te stemmen met het verzoek van de
Samenwerkende Ouderenbonden om naast de
huidige subsidie nog een vergoeding van € 30 per
maand per cliëntondersteuner toe te kennen;
- de Samenwerkende Ouderenbonden middels
bijgevoegde brief te informeren over dit besluit.
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bovengenoemde kosten. Binnen de Subsidieregeling
Ruimtelijke, Sociale Ontwikkeling 2015, Artikel 13
Kwetsbare groepen, worden alleen activiteiten
gesubsidieerd. Hiervoor ontvangen de Waalwijkse
Ouderenbonden reeds subsidie waar deze kosten uit
kunnen worden betaald.
De secretaris van de Samenwerkende Ouderenbonden
is op de hoogte (gebracht) van de
ondersteuningsmogelijkheden voor cliëntondersteuners
via ContourdeTwern zoals deskundigheidsbevordering,
telefoon gebruik en kopieermogelijkheden.

B03.OOT

De secretaris van de Samenwerkende Ouderenbonden
is op 05-11-'15 geïnformeerd over het voorgenomen
advies en heeft aangegeven zich hierin te kunnen
vinden.
Herzien
Eerdere besluitvorming
badmintonveldenregel In 2010 heeft het college besloten om voor 2011 en
ing voor het gebruik
volgende jaren (tot het moment van ingebruikname van
van sporthal De
de nieuwe sporthal De Zeine) aan de
Slagen
badmintonverenigingen, die geen gebruik maken van
sporthal De Slagen, een korting te verstrekken van
25% op de huurnota's. Dit omdat er in de
gebruiksmogelijkheden van en de faciliteiten in sporthal
De Slagen grote verschillen zijn/waren met de andere
sporthallen.
Met het gereedkomen van sporthal De Zeine in
augustus 2014 is door het college (d.d. 16 december
2014) besloten per 1 januari 2015 een
badmintonveldenregeling te gaan hanteren. Sporthal
De Zeine en Sportcentrum Waspik zijn met 9
badmintonvelden als standaardhal gedefinieerd.
Sporthal De Slagen is een topsporthal met meer

Het college besluit,
- De badmintonveldenregeling per 1 januari 2015
voor het gebruik van sporthal De Slagen te herzien;
- Voor het gebruik van de badmintonvelden in
sporthal De Slagen met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2015 de standaardtarieven conform de
Tarievenverordening Sport 2015 toe te passen;
- De badmintonveldenregeling voor het gebruik van
sporthal Zidewinde vanaf 1 januari 2015 te
handhaven;
- De kortingsregeling van 25% voor de periode
augustus t/m december 2014 aan de
badmintonverenigingen die geen gebruik maken van
sporthal De Slagen met terugwerkende kracht toe te
passen;
- Een nader advies voor een nieuwe tarievenstructuur
voor het in gebruik geven van de gemeentelijk
sporthallen tegemoet te zien.
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faciliteiten voor de badmintonsport, nl. 12
badmintonvelden. Sporthal Zidewinde is een
verouderde zaal met beperkte faciliteiten, 7
badmintonvelden. Voor de standaardhallen worden de
standaardtarieven bij verhuur van de hal gehanteerd.
Voor het gebruik van sporthal De Slagen geldt voor de
badmintonsport een hoger tarief en voor sporthal
Zidewinde een lager tarief, de zogenaamde
‘badmintonveldenregeling'.
Huidige situatie
Na evaluatie blijkt dat de badmintonregeling voor de
badmintonvereniging die gebruik maakt van sporthal
De Slagen (bc F.S.T.) betekent dat de huurlast op
jaarbasis stijgt met een bedrag van ongeveer € 3.000.
Daarnaast betaalt de vereniging een hoger tarief voor
sporthal De Slagen dan de andere sportverenigingen
die gebruik maken van sporthal De Slagen. De
vereniging ervaart dit als een ongelijke behandeling. De
huurstijging en het ongelijkheidsgevoel zijn
motiverende redenen om de badmintonregeling voor
het gebruik van sporthal De Slagen te herzien.
Daarnaast is het nog steeds een feit dat we in de
gemeente Waalwijk over sporthallen met diverse
maatvoeringen en faciliteiten beschikken. Om deze
discrepantie op te lossen wordt u volgend jaar een
nader advies aangeboden om te komen tot een nieuwe
tarievenstructuur.
Voorgesteld wordt de badmintonveldenregeling voor het
gebruik van sporthal De Slagen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2015 te herzien en de
standaardtarieven conform de Tarievenverordening
2015 toe te passen. De minderopbrengst komt ten laste
van de exploitatie van sporthal De Slagen. Sporthal
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Zidewinde is een sterk verouderde zaal met slechts 7
badmintonvelden en deze hal was in 2010 de aanleiding
om te komen tot een kortingsregeling. Derhalve wordt
voorgesteld de badmintonveldenregeling voor deze hal
te handhaven. Vanwege het beperkt aantal
badmintonvelden is het naar de andere
sportverenigingen die van deze hal gebruik maken te
verdedigen dat de regeling, totdat een nieuwe
tarievenstructuur is vastgesteld, voor sporthal
Zidewinde wordt gehanteerd.
Compensatie eerdere kortingsregeling
Met de realisatie van sporthal De Zeine in augustus
2014 is de genoemde kortingsregeling van 25% komen
te vervallen (besluit 20 augustus 2013). Met het
verstrekken van de korting zijn de
badmintonverenigingen er niet over geïnformeerd dat
deze wordt toegepast tot de realisatie van de nieuwe
hal. De verenigingen hebben deze kortingsderving
vanaf augustus t/m december 2014 derhalve niet op
kunnen vangen binnen de lopende begroting en
verzocht over de periode augustus t/m december 2014
alsnog de korting te mogen ontvangen. Voorgesteld
wordt aan dit verzoek tegemoet te komen. Dit betekent
een minderopbrengst van € 2.400 t.l.v. de exploitatie
van de gemeentelijke sporthallen in 2015.

