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Vanwege de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari
Het college besluit,
2016 zijn het mandaatbesluit, het mandaat- register en de - het mandaatbesluit, het mandaatregister en de
vervangingsregeling directie en management van de
vervangingsregeling directie en management van de
gemeente Waalwijk aangepast.
gemeente Waalwijk vast te stellen en per 1 januari
2016 in werking te laten treden
- in de vervangingsregeling de teamnamen nog aan
te passen conform de nieuwe organisatiestructuur.
Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 27 augustus
Het college besluit,
legging ontwerp
tot en met 7 oktober ter inzage gelegen. Binnen de termijn - De inspraakreacties ( van dhr. P. Kievits en fam.
Benedenkerkstraa hebben 2 insprekers van de mogelijkheid gebruik gemaakt Sandig) ontvankelijk te verklaren;
t 2b Waspik en
om hun bezwaren kenbaar te maken. In de bijlage treft u
- In te stemmen met de beantwoording van hun
beantwoording
de Nota voorontwerpbestemmingsplan Benedenkerkstraat inspraakreactie conform de nota
inspraakreacties
2b aan. Hierin zijn de reacties samengevat en worden
voorontwerpbestemmingsplan Benedenkerkstraat 2b
deze inspraakreacties beantwoord. De inspraakreacties
en de insprekers hiervan in kennis te stellen;
geven geen aanleiding tot wijziging van het
- Ambtshalve het ontwerpbestemmingsplan aan te
bestemmingsplan. Wel wordt er ambtelijk voorgesteld om passen n.a.v. hetgeen is opgemerkt in het kader van
het bestemmingsplan op een punt te wijzigen, namelijk
het geheel omsloten perceel (het verkorten van de
om de uitloper ten zuiden van de school iets in de korten
uitloper met 2,5 meter);
(2,5 meter). Dit heeft te maken met het perceel van
- Het (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan verder
familie De Hond (kadastraal bekend WSP, O, 372)). Dit
in procedure te brengen conform wet- en
perceel is geheel omsloten door andere percelen en kent
regelgeving.
geen uitweg. Privaatrechtelijk is het verplicht dat elk
- College vraagt aandacht voor de toezeggingen in
perceel ontsloten kan worden, desnoods met een zgn.
het kader van verkeer.
noodweg. Formeel heeft de eigenaar van het perceel geen
rechten om het perceel vanaf gemeentegrond te bereiken,
echter gelet op de privaatrechtelijke verplichting willen we
het bestemmingsplanmatig wel mogelijk maken dat het
perceel ook in de toekomst via gemeentegrond te bereiken
is. Zodoende deze voorgestelde aanpassing in het
bestemmingsplan. Dit gaat ten koste van de “extra” m2
grond die aan de school zouden worden overgedragen,
maar aangezien deze m2 niet noodzakelijk zijn om aan alle
voorwaarden te voldoen en ze zelfs pas later in het traject
zijn toegevoegd raakt het de school wel, maar komt het
project niet in het geding.
Onderwerp
Wijziging
Mandaatsbesluit,
Mandaatregister
en
Vervangingsregeli
ng
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team
Informatiebeheer
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Het college wordt verzocht de indieners van de
inspraakreactie ontvankelijk te verklaren, maar dat hun
reactie geen aanleiding geeft tot het wijzigen van het
bestemmingsplan. Verder om akkoord te gaan met de
ambtelijke voorgestelde wijziging en de rest van het
proces van het bestemmingsplan voort te zetten conform
wet- en regelgeving.
Op grond van artikel 6 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk (hierna
huisvestingsverordening) kunnen schoolbesturen jaarlijks
vóór 1 februari bij het college van burgemeester en
wethouders verzoeken om voorzieningen op te nemen op
het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma. Artikel
2 van genoemde verordening geeft een omschrijving van
de huisvestingsvoorzieningen die kunnen worden
aangevraagd/voor bekostiging in aanmerking komen. Door
de besturen van Stg. Bravoo, Leerrijk! en Koningsschool
zijn aanvragen ingediend voor het huisvestingsprogramma
2016 en waar nodig aangevuld met ontbrekende
gegevens. De aanvragen zijn getoetst aan de
huisvestingsverordening. Over het
concepthuisvestingsprogramma 2016 is op 28 september
2015 overleg met de schoolbesturen (OOGO) gevoerd. De
schoolbesturen stemmen in met het concepthuisvestingsprogramma 2016.

Het college besluit,
1. Bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma en
concept-huisvestingsoverzicht voor het jaar 2016
vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van de in het programma
opgenomen uitbreiding eerste inrichting
onderwijsleerpakket (OBS Villa Vlinderhof) en het
saneren van asbest (basisschool Meerdijk) maximaal
€ 46.920 beschikbaar te stellen en te dekken uit de
reserve onderwijshuisvesting via de 1e
kwartaalbegrotingswijziging 2016;
3. De gemeenteraad te zijner tijd voor te stellen om
voor de op het huisvestingsprogramma 2016
opgenomen vervangende nieuwbouw van de
basisscholen Pater van der Geld en OBS van der
Heijden om het benodigde budget (normvergoeding
+ ophoging ten behoeve van realisering programma
van eisen frisse scholen, kwaliteitsniveau B)
beschikbaar te stellen.
opdracht dit voorjaar gegund aan Konica-Minolta en een
Het college besluit,
deel van de software die nodig was voor het opmaken en
Opdracht te verstrekken aan Canon Nederland voor
printen van de output van de applicatie Cinevision (Prisma de levering van Kofax software ter waarde van €
Inspire) aan de firma Canon.
11.717,64 per jaar gedurende de resterende
Na de implementatie werd geconstateerd dat met enige
contractperiode van 5,5 jaar
aanpassingen de Prima Inspire software overbodig was. De Ter dekking hiervoor een administratieve
kosten voor Prisma Inspire bedragen € 8.050,00 ex. Btw
begrotingswijziging door te voeren en het budget van
per jaar over de contractperiode van 6 jaar.
de begroting Reprografie/ Prisma software over te
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nemen in de begroting van team Informatiebeheer
In verband hiermee is bij Canon een beroep op coulance
voor aanschaf en implementatie Kofax applicatie.
gedaan om de overeenkomst voortijdig te ontbinden.
Canon gaf aan daar niet aan mee te kunnen werken, de
order is ingeboekt en wordt 1 december overgedragen aan
hun leasemaatschappij. Wel wilde/kon men meewerken
om deze opdracht om te zetten naar een ander product,
de opdracht zou dan vóór 1 december a.s.. verstrekt
moeten worden. Dit product zou het leveren en installeren
van een digitale postkamer kunnen zijn. In deze Kofax
applicatie kunnen onder andere documenten, Eformulieren en mailberichten intelligent gescand en
opgeslagen worden in het zaaksysteem Corsa. Bij team
Informatiebeheer liep al een verkenning omtrent het
gebruik van Kofax software en overweegt men deze in te
voeren. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen team
Informatiebeheer, team ICT en Canon wat vertrouwen gaf
in het product en Canon als leverancier.
Om te voorkomen dat de gemeente Waalwijk na 1
december vast zit aan een overeenkomst waar geen
gebruik van wordt gemaakt stel ik u voor Canon een
algemene opdracht te verstrekken voor de levering en
implementatie van Kofax software (contractwaarde €
11.717,64 per jaar) in 2016 en daarmee de overeenkomst
voor Prisma Inspire te ontbinden.
Facturering vindt pas plaats na implementatie en akkoord
voor geleverde prestatie door de gemeente Waalwijk.
Mocht dat akkoord uitblijven dan is de gemeente Waalwijk
enkel gebonden aan het oorspronkelijke contractbedrag
voor Prisma Inspire.
Het gereserveerde budget op de begroting Reprografie zou
dan overgedragen moeten worden aan team
Informatiebeheer. Voorgesteld wordt dit te doen middels
een administratieve begrotingswijziging. Deze wordt in
principe één maal per kwartaal aan de Raad gebracht.

