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Art. 47 vragen RvO
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aanleg zonnepanelen
door Casade
Art 47 vragen RvO
fractie CU inzake
stand van zaken
Hooipolderplus
Beantwoording
schriftelijke vragen
SGP
beeldkwaliteitsplan
Akkerlanen
Raadsinformatiebrief
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de Raad op de
aanbevelingen in het
jaarverslag 2019 van
de
Ombudscommissie
Waalwijk
Art. 47 vragen RvO
fracties van D66,
SGP, CU, Lijst
IJpelaar, PvdA en
Lijst Pouw inzake
huisvesting
arbeidsmigranten
(2):
Arbeidsmigranten
geen tweederangs
burgers
Raadsinformatiebrief
jeugdbescherming en
jeugdreclassering

COLLEGEBESLUITEN D.D. 05-01-2021
Samenvatting / toelichting
Door de fractie van de SGP zijn schriftelijke vragen gesteld over
de aanleg van zonnepanelen door Casade. In de bijgevoegde
brief worden deze vragen beantwoord.

Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de SGP zoals opgenomen in de bijlage bij dit
besluit.

De ChristenUnie vraagt middels artikel 47 RvO, naar de stand
van zaken betreffende het Hooipolderplus plan. In bijgevoegde
antwoordbrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.

de art. 47 vragen van de ChristenUnie te beantwoorden,
conform bijgevoegde antwoordbrief.

Middels een brief van 14 december zijn door de raadsfractie van
de SGP vragen gesteld ex. artikel 47 van het Reglement van
Orde over het beeldkwaliteitsplan Akkerlanen. In overleg met de
portefeuillehouder is bijgevoegde antwoordbrief opgesteld.

in te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording
van de vragen van de raadsfractie van de SGP van 14
december met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan
Akkerlanen.

Het college geeft aan de Raad een reactie op de aanbevelingen in in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief
het jaarverslag 2019 van de Ombudscommissie Waalwijk.
en deze te zenden aan de Raad, met dien verstande dat
een inleiding moet worden toegevoegd.

Beantwoording vragen ex artikel 47 m.b.t. arbeidsmigranten
fracties van D66, SGP, CU, Lijst IJpelaar, PvdA en Lijst Pouw

In te stemmen met de beantwoording.

Bijgevoegde brief is opgesteld om alle gemeenten van Brabant
informeren met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied
van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De financiële
situatie bij de Gecertificeerde Instellingen die deze taken
uitvoeren is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest. Ook
het gegeven dat kinderen niet altijd snel genoeg hulp en
ondersteuning krijgen. De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd

kennis te nemen van de informatie die is opgenomen in de
raadsinformatiebrief betreffende de stand van zaken
omtrent de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen
betreffende de uitvoering van de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering. De raadsinformatiebrief toe te sturen
aan de raad van Waalwijk.
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Besluit
en Justitie en Veiligheid hebben in 2019 geconstateerd dat de
uitvoering van de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering niet
acceptabel is. Daarom is door de 5 jeugdhulpregio's in Brabant
een aantal acties ondernomen. Er zijn aanvullende
kwaliteitseisen gesteld en actieplannen opgesteld die moeten
leiden tot verbetering van de dienstverlening. De Inspecties gaan
medio februari 2021 controleren of er voldoende voortgang is
geboekt.
Er is tevens een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bepalen of
de tarieven wel reëel zijn omdat de Gecertificeerde Instellingen
structureel aangeven financiële problemen te hebben. Dit
onderzoek heeft niet tot bruikbare uitkomsten geleid omdat de
GI's niet beschikken over valide data. Daarom is besloten de
huidige tarieven plus indexering te blijven hanteren.
Tot slot heeft Jeugdbescherming Brabant verzocht om extra
financiële middelen. Daarom heeft Deloitte een onderzoek
uitgevoerd naar de bedrijfsvoering en heeft JBB een verbeterplan
opgesteld. Dit plan voldoet volgens Deloitte nog niet aan de
gestelde eisen om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.
Daarom is aan JBB geadviseerd om een Transformatiemanager
aan te stellen. Vanuit de gemeenten zal een financieel expert als
adviseur worden toegevoegd. Met betrokken partijen zal intensief
overleg worden gevoerd en zullen de gemeenteraden op de
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

