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COLLEGEBESLUITEN D.D. 26-05-2020
Samenvatting / toelichting
Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief
Langstraat Heusden Altena 2019 heeft het SALHA u de
jaarrekening 2019 en de begroting 2021/meerjarenbegroting
2022-2024 toegezonden, zie bijlagen.
Voorlopige jaarrekening 2019
Er is een beperkt voordelig resultaat 2019 van € 32.600 en dit is
in lijn met 2018. De budgetafwijkingen, zowel wat betreft lasten
als baten, zijn beperkt en de belangrijkste verschillen zijn kort
toegelicht. De reserve exploitatiesaldo komt boven het maximum
van € 150.000 uit. SALHA wil daarom € 50.000 euro uit de
reserve halen voor verdere digitalisering archieven. In het
bestuur is afgesproken dat hier een apart voorstel voor zal
komen, zodat de belangen van alle drie de gemeenten hiermee
worden gediend.
Net als de afgelopen jaren betreft het hier wederom een
voorlopige jaarrekening, de accountant van het SALHA zal de
jaarrekening 2019 in juni controleren. De controleverklaring
wordt gevoegd bij de definitieve rekening die uiterlijk 15 juli aan
de raden wordt toegezonden. Herhaaldelijk aan de orde stellen in
de bestuursvergadering van deze te late accountantsverklaring
heeft opgeleverd dat het bestuur de archivaris nu opdracht heeft
gegeven op zoek te gaan naar een nieuwe accountant die wel
aan de verplichtingen kan voldoen. Dit wordt in dit voorstel
vermeld omdat hier jaarlijks vragen over worden gesteld vanuit
de raad.

B51.RNO

Art. 47 vragen RvO
fractie SGP m.b.t.
Coronacrisis en de
gevolgen voor
ondernemers

Begroting 2021
In 2020 was de bijdrage: € 350.751 In 2021 wordt de bijdrage:
€ 355.891 Stijging bijdrage is voor Waalwijk ca 1,5 %
De cijfers zijn conform hetgeen werd aangekondigd in de
kaderbrief van begin februari jl. Het is zelfs een iets lagere
stijging dan opgenomen in de nota van uitgangspunten. De
nieuwe bijdrage 2021 valt binnen het beschikbare budget.
De fractie van de SGP heeft op 28 april een aantal artikel 47vragen gesteld. Deze gaan over de gevolgen van de coronacrisis
voor ondernemers.
Met het concept-antwoord in de bijlage reageert het college op
deze vragen.

Besluit
de raad voor te stellen:
- de voorlopige jaarrekening 2019 voor kennis aan te
nemen;
- geen zienswijze op de begroting in te dienen;
- de geraamde bijdrage SALHA 2021 van € 355.891 op te
nemen in de Waalwijkse begroting 2021.

In te stemmen met de concept-collegereactie in de bijlage,
zodat deze verstuurd kan worden, met dien verstande dat
de passage m.b.t. kwijtschelding bij antwoord 3 moet
worden geschrapt omdat dat op basis van regelgeving niet
is toegestaan.
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B52.RNO

Art. 47 vragen RvO
fractie SGP inzake
handhaving tijdens
de Coronacrisis
Art. 47 vragen D66
inzake Horeca
gemeente Waalwijk Coronamaatregelen

B53.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 26-05-2020
Samenvatting / toelichting
Besluit
De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld ex art. 47 RvO
inzake handhaving tijdens de coronacrisis. De voorgestelde
beantwoording ligt in dit collegevoorstel voor.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de mogelijkheden
voor de horeca en de uitbreiding van terrassen in relatie tot de
coronamaatregelen. In de beantwoording wordt aangesloten bij
het collegebesluit van 12 mei jl. over de mogelijkheden voor
uitbreiding. In de bestuurdersbrief van 15 mei jl. is ook aandacht
besteed aan dit besluit.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de beantwoording en
deze via de griffie toe te sturen aan de gemeenteraad.

de vragen van de SGP-fractie met bijgevoegde reactie te
beantwoorden, met dien verstande dat het aantal boetes
moet worden geactualiseerd en de gearceerde passages in
de wij-vorm moeten.
1. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbeantwoording op de art.47 RvO-vragen van D66
inzake horeca gemeente Waalwijk Coronamaatregelen;
2. Het antwoord via de griffie toe te sturen aan de
gemeenteraad.

