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COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-09-2020
Samenvatting / toelichting
In 2018 zijn voor de Wmo begeleiding contracten afgesloten met
zorgaanbieders. Voor de producten in dit contract heeft het
college tarieven vastgesteld voor 2019. Conform de AMvB dient
het college een
besluit te nemen over de indexatie van deze tarieven voor 2021.
Aanpassing
We willen meer waarborgen inbouwen in de autorisatieprocedure
procedure aanvragen voor e-herkenning. Hierover is overleg gevoerd tussen TIBF,
E-herkenning
TICT en THRM-O. Nu alle andere autorisaties binnen de
gemeente Waalwijk door de medewerkers van de helpdesk TICT
worden verzorgd, willen we ook deze procedure onderbrengen bij
de Helpdesk. De aanvraag voor een medewerker voor eherkenning is inmiddels opgenomen op het autorisatieformulier
waarop de teammanager aangeeft voor welke systemen een
medewerker e-herkenning nodig heeft om zijn werk goed te
kunnen doen.
Het autorisatieproces wordt ook periodiek gecontroleerd door de
interne controle/concernstaf.
In het mandaatregister staat geregeld wie e-herkenning mag
aanvragen. Op grond van het huidige register zijn de
managementsecretaresses hiertoe bevoegd. We willen het
mandaatregister aanpassen, zodat de medewerkers van de
helpdesk ICT het benodigde mandaat en volmacht verkrijgen die
zij voor de uitvoering van deze taken nodig hebben.
Integraal
In bijgevoegd raadsvoorstel wordt de Raad van Waalwijk
Uitvoeringsprogeadviseerd in te stemmen met de vervangingswerkzaamheden
gramma 2021-2024
in het kader van het Integraal Uitvoerings Programma (IUP)
2021-2024. Binnen het IUP worden maatregelen in het kader van
het Mobiliteitsplan, Onderhoud Wegen (OW), het Integraal
Waterplan(GRP / IWW), groen, openbare verlichting en eventuele
bijkomende maatregelen integraal ingepland. In bijlage 1, 2, 3
en 3A is een overzicht weergegeven van de
vervangingswerkzaamheden voor de jaren 2021-2024. De Raad
wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde
maatregelen. Gelijktijdig met het IUP wordt de Raad het
Integraal Beheerplan ter vaststelling aangeboden. Het Integraal
Beheerplan is reeds vastgesteld door het College in de
vergadering van 15-09-2020.
Onderwerp
Indexering tarieven
Wmo 2021

Besluit
1. In te stemmen met de indexatie van de tarieven,
conform de tarieven in de bijlage ‘200917 Indexatie
tarieven contractering wmo’ op pagina 4.
2. De gemeenteraad en opdrachtnemers op de hoogte
stellen over het genomen besluit.
het huidige punt 12.49 van het mandaatregister te wijzigen
en daartoe bijgevoegd conceptbesluit vast te stellen.

1.In te stemmen met het IUP 2021-2024;
2.Akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen voor
2021-2022;
3.Daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van €
17.440.000,- en hiertoe begrotingswijziging 2020-022 IUP
2021-2024 vast te stellen.
4.Als dekking daarvoor aan te wijzen:
◦voor verkeer en wegen vanuit de reguliere begroting
structureel € 394.800,- per 2 jaar (uit stelpost IUP op
product 915), beschikbaar voor een investeringsbedrag
van€ 9.600.000,- (per 2 jaar).
◦voor groen vanuit de reguliere begroting structureel €
22.000 per 2 jaar (uit budget onderhoud groen op product
504), beschikbaar voor een investeringsbedrag van€
400.000,- (per 2 jaar).
◦beschikbaar vanuit opbrengst rioolrechten (product 707)
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ALV VNG 25
september 2020
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Artikel 47 vragen
RvO fractie
lokaalBelang inzake
rol van het openbaar
bestuur tijdens de
coronacrisis
Raadsinformatiebrief
m.b.t. uitspraak
hoger beroep tegen
kamergewijze
verhuur Het Fort 101
Waalwijk
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Samenvatting / toelichting
Besluit
dekking voor investeringen tot een bedrag van €
7.440.000,-.
5.In geval van een positief saldo bij het IUP 2021-2022,
één of meerdere werken ter grootte van het saldo, uit de
lijst met werken van de periode 2023-2024 te selecteren
en deze vervroegd uit te voeren.
Op 25 september vindt de ALV van de VNG plaats. Op de agenda 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met stemadvies door
staat onder andere de afhandeling van aangenomen moties
te sturen naar de gemeenteraad.
tijdens de vorige ALV en formele besluitvorming van zaken die in
juni in een ledenraadpleging zijn behandeld. In het verleden
heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd haar
stemgedrag/ inzet voor de ALV te delen.
Alle besluiten conform advies VNG bestuur, behalve: verhoging
contributie VNG met een toeslag van 1% bovenop gebruikelijke
indexering (totaal 3,9% verhoging).
Bijgaande brief beantwoordt de vragen over de rol van het
bijgaande beantwoording door te sturen aan de raad.
openbaar bestuur tijdens de coronacrisis. de vragen zijn gesteld
door de fractie van Lokaal Belang .

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder:
Raad van State) heeft een uitspraak gedaan over het ingestelde
hoger beroep tegen de weigering van de omgevingsvergunning
voor de huisvesting van 15 arbeidsmigranten in de woning aan
het Fort 101 te Waalwijk en de opgelegde last onder dwangsom
vanwege het huisvesten van 15 arbeidsmigranten zonder
omgevingsvergunning.
Kort gezegd heeft de Raad van State uitgesproken dat de
omgevingsvergunning terecht is geweigerd en dat de dwangsom
terecht is opgelegd. Het college heeft dus juist gehandeld en dus
blijven deze besluiten in stand.
Anders dan de rechtbank Zeeland-West-Brabant en de commissie
Bezwaarschriften is de Raad van State echter van mening dat de
aanvrager van de omgevingsvergunning in de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat het
college ook in bezwaar de omgevingsvergunning in stand zou

de raad te informeren over de uitspraak van de Raad van
State middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Besluit
houden. Daarom krijgt het college de opdracht om een
onderzoek te doen of, en zo ja, in hoeverre de aanvrager enige
vorm van compensatie moet worden geboden voor schade die de
aanvrager mogelijk heeft geleden. Vervolgens moet daarover een
besluit worden genomen. Tegen dit besluit kan direct beroep
worden ingesteld bij de Raad van State.
Bijgaande brief beantwoordt de vragen over het regionale besluit bijgaande beantwoording door te sturen aan de raad.
omtrent het niet doorgaan van lokale kermissen. De vragen zijn
gesteld door de fracties Lijst Pouw, ChristenUnie, PvdA, Lijst
IJpelaar, SGP en D66.
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Artikel 47 vragen
RvO van de fracties
Lijst Pouw,
ChristenUnie, PvdA,
Lijst IJpelaar, SGP en
D66 m.b.t. besluit
niet doorgaan van
kermissen
Artikel 47 vragen
Op 8 september 2020 heeft de fractie Pouw vragen gesteld
RvO fractie Lijst
conform art. 47 RvO omtrent corona.
Pouw Corona II
Als bijlage treft u de beantwoording aan. Door in te stemmen
met deze beantwoording informeert u ook de raad.
Artikel 47 RvODe CU-fractie heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van
vragen CU-fractie
het Reglement van Orde.
betreffende
De vragen betreffen de werkwijze omtrent de start en
`voorontwerpterinzagelegging van bestemmingsplanprocedures.
bestemmingsplannen
Raadsinformatiebrief Op dit moment loopt het participatietraject Grootschalige Opwek
m.b.t. Grootschalige van Energie, uitmondend in een advies van het college aan de
opwek duurzame
raad om in december de kadernota Grootschalige Opwek van
energie
Duurzame Energie vast te stellen. Parallel en in afstemming met
dit traject wordt gewerkt aan de Regionale Energie en
Klimaatstrategie. In bijgevoegde raadsinformatiebrief en
regionale radenbrief worden respectievelijk de samenhang tussen
deze twee trajecten en een nadere toelichting op het REKStraject gegeven.
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In te stemmen met bijgevoegde beantwoording en de brief
via de griffie toe te zenden aan mevrouw Pouw (lijst Pouw).
In te stemmen met voorliggende (concept)beantwoording
en deze door te sturen aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
deze via de griffie in handen te stellen van de raadsleden.

