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De Sociale adviesraad heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
€ 18.200 voor 2021. In de subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2021 is een bedrag van € 17.000 beschikbaar.
Echter, de Sociale Adviesraad krijgt sinds 2017 € 17.000 zonder
dit te indexeren. Bij de aanvraag van 2021 is voor het eerst
gevraagd om de subsidie van de SAR te indexeren. Voorstel is
om per 2021 te starten met indexeren. Dit betekent voor 2021
een subsidieverlening van 17.272, binnen de totale begroting is
dit bedrag ook beschikbaar. Voorgesteld wordt een bedrag van €
928 af te wijzen.
Waarderingssubsidies Voor 2021 zijn er diverse waarderingssubsidies aangevraagd met
Kunst & Cultuur 2021 betrekking tot kunst & cultuur (en scoutingverenigingen). Een
aantal subsidies die aangevraagd zijn, zijn niet conform de
subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021 en/of de
algemene subsidieverordening 2015. In de bijlage is het
overzicht te vinden van de subsidieaanvragen die niet voldoen
aan een of meerdere voorwaarden, hierin is het aangevraagde
bedrag te vinden, de budgettaire ruimte die de subsidieregeling
biedt en de afwijzing inclusief motivatie. Het College is bevoegd
om te besluiten omtrent het (deels) afwijzen van deze subsidies.
Bij een aantal subsidies is het verschil tussen het aangevraagde
bedrag en het te beschikken bedrag relatief groot. Met deze
organisaties is vooraf contact opgenomen.
- Subsidie Liedertafel Oefening en Vermaak; er is jaarlijks een
subsidie aangevraagd ad € 9.568. Dit is door de organisatie per
abuis foutief ingevuld, namelijk het totaalbedrag voor 4 jaar
- Toneelvereniging O.O.G.: De toneelvereniging O.O.G. heeft
meer subsidie aangevraagd dan waar zij recht op hebben volgens
de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021. Men
wilde hiermee kijken of er vanuit Gemeente Waalwijk meer
subsidie mogelijk was dan in de regeling is aangegeven. De
organisatie verwachtte dan ook een afwijzing conform de
subsidieregeling
- Heemkundekring Erstellinghe vindt dat er ongelijkheid is tussen
de subsidie die zij ontvangen t.o.v. de andere
heemkundeverenigingen. Dit heeft te maken met
huisvestingkosten en is gebaseerd op afspraken uit het verleden.
Op basis daarvan stellen we voor om voor 2021 een subsidie te
verlenen conform de subsidieregeling 2021 (ad € 562) en in
Onderwerp
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Besluit
- de SAR een exploitatiesubsidie te verlenen van € 17.272
en het teveel aangevraagde bedrag ad € 928 af te wijzen.

- Voor subsidies 1 t/m 10 akkoord te gaan met de
subsidieverlening en gedeeltelijke afwijzing op grond van
artikel 4:25, lid 2, waarin vermeld staat "subsidie wordt
geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie
het subsidieplafond zou worden overschreden"
- Voor subsidie 11 akkoord te gaan met de
subsidieverlening en gedeeltelijke afwijking op grond van
artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2015
van Waalwijk waarin vermeld staat: "De subsidies onder lid
1 worden voor één of meerdere jaren verstrekt met een
maximum van 4 jaar en altijd met inachtneming van het
begrotingsvoorbehoud.
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Decembercirculaire
2020
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Art 47 vragen RvO
fractie Lijst IJpelaar
inzake Twiddus en
Covid-19
Art. 47 vragen RvO
fractie SGP inzake
Jaarwisseling 20202021
Kadernota 2022 van
de GGD
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gesprek te gaan met de organisatie over de subsidie voor
opvolgende jaren
- Heemkundevereniging Sprang Capelle heeft een hoger bedrag
aangevraagd dan beschikbaar is in de subsidieregeling
Maatschappelijke ontwikkeling 2021, zij hoopten hierdoor minder
geld via andere kanalen in te hoeven zamelen. Echter, zij hebben
kennis genomen van de regeling en zijn op de hoogte van de
gedeeltelijke afwijzing die zij zullen ontvangen.
De decembercirculaire leidt tot afwijkende financiële
consequenties voor het huishoudboekje van de gemeente: voor
2020 leidt dit tot een netto voordeel van € 266.000. De effecten
voor de lopende begroting (2021) verwerken we via een aan te
bieden begrotingswijziging bij het voorjaarsbericht 2021. Op
basis van de circulaire ontstaat, na het afzonderen van
stelposten voor taakmutaties, areaalontwikkelingen en loon- en
prijsontwikkelingen
voor de meerjarenbegroting het volgende beeld:
2020
2021
2022
2023
2024

Besluit

1. De effecten van de decembercirculaire 2020 voor de
(meerjaren)begroting 2021 – 2024 opnemen in het
Voorjaarsbericht 2021.
2. De raad d.m.v. bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief te informeren, met inachtneming van
enkele redactionele aanpassingen.

Uitgangspositie
2020 - 2024
N 819 N 1.541 V 799
V 557
V 1.762
Effecten decembercirculaire 2020 V 266 N
34 N 34
N
4
N
5
Na decembercirculaire 2020 N 553 N 1.575 V 765
V 553
V 1.757
Bijgevoegd de beantwoording op de raadsvragen van Lijst
in te stemmen met bijgevoegde beantwoording en door te
IJpelaar inzake Twiddus en Covid-19
sturen naar fractie Lijst IJpelaar via de griffie.
Bijgevoegd de beantwoording op de raadsvragen van de SGP
inzake de jaarwisseling 2020-2021

in te stemmen met bijgevoegde beantwoording en door te
sturen naar fractie SGP via de griffie.

Het college en de gemeenteraad hebben op 18 december 2020
de kadernota voor 2022 van de GGD Hart voor Brabant
ontvangen. In deze kadernota staan de inhoudelijke koers en de
financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2022 benoemd. De
gemeenteraad kan een zienswijze op deze stukken indienen.
In dit collegevoorstel wordt u geadviseerd de stukken aan de

de gemeenteraad te adviseren:

1. Aangeven geen bezwaar te hebben op de
inhoudelijke koers van de kadernota 2022 van de
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Besluit
gemeenteraad voor te leggen en hen te adviseren geen
GGD HvB door hierop geen zienswijze in te dienen.
zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kadernota, met
2. In te stemmen met de prognose voor de voorlopige
de daarin opgenomen inhoudelijke en financiële koers.
inwonersbijdrage GGD Hart van Brabant voor 2022
van € 1.688.691.
3. De voorlopige inwonersbijdrage van € 1.688.691
mee te nemen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2022.
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Vaststelling
In uw vergadering van 24 november 2020 heeft uw college
bestemmingsplan Jan ingestemd met het ter inzage leggen van het
de Rooystraat 12
ontwerpbestemmingsplan "Jan de Rooystraat 12". Het plan
Waalwijk
voorziet in de bouw van een woning op het perceel Jan de
Rooystraat in Waalwijk. Tevens zal het de op deze locatie
aanwezige museum “Buitenlust” een passende, positieve
bestemming krijgen. Gedurende de ter inzagetermijn zijn er geen
zienswijzen ingediend op het ontwerpplan. Het bestemmingsplan
kan nu ongewijzigd worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Plaatsen
Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor
bliksempieken en
het aanpassen van het 150 kV station (elektriciteitsvoorziening)
portalen bij
in Waalwijk gelegen aan de Valkenvoortweg 11 te Waalwijk. De
elektriciteitsvooronderhavige aanvraag omvat de volgende werkzaamheden: Het
ziening
plaatsen van een 16tal bliksempieken met verschillende hoogten
tot een maximum van 16,5 meter; Plaatsen van nieuw portaal
64b; Aanpassen bestaande portalen 64 en 65. Hiervoor moet
worden afgeweken van het bestemmingsplan Buitengebied. De
raad wordt in het kader van de voorhangprocedure in de
gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen en
gevraagd de ontwikkeling aan te wijzen als categorie van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is
vereist.
Schriftelijke vragen
De fractie van de ChristenUnie heeft op grond van artikel 47
fractie ChristenUnie
Reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen
op grond van artikel
hebben betrekking op de inzameling van gft-afval. Voorgesteld
47 van het
wordt de fractie van de ChristenUnie te informeren middels
Reglement van Orde bijgaande brief.
inzake de inzameling
van gft-afval

B55.RNO

B56.RNO

1 vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend
2 de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
"Jan de Rooystraat 12" ongewijzigd vast te stellen.

1. de raad voor te stellen in te stemmen met het
voornemen van uw college om medewerking te verlenen
aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een 16tal bliksempieken met verschillende hoogten tot
een maximum van 16,5 meter, plaatsen van nieuw portaal
64b en het aanpassen van bestaande portalen 64 en 65; en
2. het plaatsen van een 16tal bliksempieken met
verschillende hoogten tot een maximum van 16,5 meter,
plaatsen van nieuw portaal 64b en het aanpassen van
bestaande portalen 64 en 65 en conform artikel 6.5, derde
lid, Bor aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.
1. kennis te nemen van de door de fractie van de
ChristenUnie schriftelijk gestelde vragen;
2. tot een schriftelijke reactie gericht aan de fractie
van de ChristenUnie, waarbij antwoord wordt
gegeven op de gestelde vragen, met dien
verstande dat i.o.m. portefeuillehouder een aantal
wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

