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Besluit
Woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden voor de
•
De op de lijst “Stemlokalen 17 maart 2021”
Tweede Kamer. Naast het uitbrengen van een stem op deze
genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal
verkiezingsdag zijn er nog andere momenten en mogelijkheden
voor de leden van de Tweede Kamer op 17 maart
om een stem uit te brengen. Op maandag 15 en dinsdag 16
2021.
maart 2021 is er voor kwetsbare inwoners al de mogelijkheid om
•
De op de lijst “Stemlokalen 15 en 16 maart"
in een aantal stemlokalen hun stem uit te brengen. Daarnaast
genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal
hebben 70+-ers de mogelijkheid om vanaf woensdag 10 maart
voor de leden van de Tweede Kamer op 15 en 16
2021 hun stem per brief uit te brengen.
maart 2021.
In dit voorstel wordt u geadviseerd over het aanwijzen van de
•
De op de lijst "Briefstembureaus" genoemde
stemlokalen en afgiftepunten voor deze verkiezingen. Ook wordt
briefstembureaus te benoemen voor het
u geadviseerd over de hoogte van de vergoeding voor de
vooropenen en tellen van ontvangen briefstemmen
stembureauleden en medewerkers die op de afgiftepunten zitten.
tot en met 16 maart 2021 en voor het vooropenen
en het tellen van briefstemmen ontvangen op 17
maart 2021.
•
De vergoedingen voor stembureauleden en
voorzitters voor deze verkiezingen vast te stellen
op:
◦ €165,00 (inclusief €25,00 corona-toeslag) voor een
stembureaulid dat in de ochtend en een deel van de
middag zitting heeft en in de avond telt;
◦ € 145,00 (inclusief €25,00 corona-toeslag) voor een
stembureaulid dat in de middag en een deel van de avond
zitting heeft en de stemmen telt;
◦ €220,00 (inclusief €25,00 corona-toeslag)voor een
stembureaulid die 2 dagdelen het stembureau bemant;
◦ € 325,00 (inclusief 50,00 coronatoeslag) voor een
voorzitter (2 dagdelen).

•
•
•

De vergoeding van een stembureaulid met € 30,te verlagen als het stembureaulid het aantal
uitgebrachte stemmen niet kan of hoeft te tellen.
De vergoeding voor een teller vast te stellen op
€40,- (inclusief €10,00 corona-toeslag)
De vergoeding voor de medewerker die op een
afgiftepunt zit voor het in ontvangst nemen van
briefstemmen vast te stellen op € 75,00 (m.u.v. de
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Besluit
•

B02.OOT

B03.OOT

B04.OOT

SAR

Conform de Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk (19 mei
2016) loopt de eerste termijn van de SAR leden L. Middelhoff
(voorzitter), R. Hoetmer (penningmeester) en L. Pierse
(secretaris) per januari 2021 af. Het bestuur draagt hen alle drie
voor voor herbenoeming voor een tweede termijn.
Maatschappelijke
Deze bestuursperiode werken we aan maatschappelijke
activering: Buro Bocs activering in Waalwijk, hiermee willen we bij één van de besten
horen. We willen graag dat iedereen in Waalwijk meedoet op het
gebied van maatschappelijke participatie. Het is een bestuurlijke
wens om deze bestuursperiode (2018-2022) met
maatschappelijke activering te experimenteren. In dat kader
zetten we verschillende experimenten op om inwoners te
spreken, in beeld te brengen en maatschappelijk te activeren. De
groep inwoners die thuis zit en bij ons in beeld komt blijft
groeien. Tevens is het belangrijk om met regelmaat nieuwe
experimenten te starten om te kijken wat wel en wat niet werkt.
Dit gebruiken we als input voor een mogelijk vervolg. Nadat we
in het netwerk de vraag om een nieuw experiment te starten
hebben uitgezet, zijn we in gesprek gegaan met verschillende
partijen. Met een van deze partijen willen we graag een
experiment starten. In dit voorstel werken we dit verder uit en
vragen we uw akkoord.
Reactie op oordeel
Zoals gebruikelijk heeft de Provincie de in november vastgestelde
Provincie Noordbegroting van 2021 beoordeeld. Op 14 december 2020 is de
Brabant over
gemeenteraad hierover geïnformeerd (in afschrift aan het
begroting 2021
college). De Provincie geeft aan de stukken tijdig te hebben
ontvangen. Hierbij oordeelt zij dat de begroting 2021 van de
gemeente Waalwijk niet structureel en reëel in evenwicht is,
maar dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de
meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Hierdoor
voldoet de begroting met kanttekeningen. Deze kanttekening

medewerkers afgiftepunt gemeentehuis).
De collega's die op 15 en 16 maart helpen met het
vooropenen van de uitgebrachte briefstemmen en
de collega's die op 17 maart om 8.30 uur starten
met het tellen van uitgebrachte stemmen, te
bedanken met een cadeaubon van €50,00.

akkoord te gaan met herbenoeming.

1. In te stemmen met het experiment van Buro Bocs voor
de duur van netto 6 maanden. De kosten hiervan bedragen
€15.340,00 exclusief BTW;
2. In te stemmen met een mogelijkheid tot een verlenging
van het experiment indien de samenwerking bevalt met
Buro Bocs voor de duur van netto 6 maanden. De kosten
hiervan bedragen €15.340,00 exclusief BTW;
3. De kosten van €30.680,00 ten lasten brengen van
6613055 Maatschappelijke activering

1. Het oordeel van de Provincie over de begroting 2021
voor kennisgeving aan te nemen.
2. De toezichtbevindingen van de Provincie te betrekken bij
het opstellen van de begroting 2022.
3. De reactie op het oordeel van de Provincie over de
begroting 2021 voor te leggen aan het Auditcomité.
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betreft het tekort voor de jaarschijf 2021. Daardoor past de
Provincie de kleurcode oranje toe. Al met al blijft het normaal
geldend repressief toezicht van kracht.
Kaderbrief begroting Het is gebruikelijk dat de raad gelijktijdig met de Kaderbrief van
RAV Brabant Midden- de GGD, de kaderbrief van de regionale
West-Noord
ambulancevoorziening (RAV) ontvangt. De gemeenteraad hoeft
hierop geen zienswijze te formuleren.
Deze kaderbrief is op 26 februari 2021 ontvangen. Inmiddels is
de Kadernota van de GGD 2022 in het
college behandeld en ter behandeling aan geboden aan de raad.
Het is gebruikelijk dat de kaderbrief RAV
na ontvangst ter informatie wordt doorgestuurd naar de raad.
Raadsinformatiebrief De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de
Tiny-houses
ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
Poolsestraat
van 16 tiny-houses met bijbehorende voorzieningen voor een
periode van 10 jaar aan de Poolsestraat te Sprang-Capelle.
Onderwerp

Raadsinformatiebrief
vaststelling begroting
2021
Parkmanagement

Besluit

1. kennis te nemen van de Kaderbrief 2022 begroting RAV
Brabant Midden-West-Noord
2. de kaderbrief 2022 begroting RAV Brabant Midden-WestNoord ter informatie doorsturen naar de raad.

in te stemmen met bijgevoegde (concept)
raadsinformatiebrief.

In december 2020 heeft de algemene vergadering van
•
De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen
aandeelhouders (AVA) van Parkmanagement plaatsgevonden. Bij
en via de griffie aan te bieden aan de
deze AVA is de begroting voor 2021 behandeld.
gemeenteraad.
Om de raad te informeren over ontwikkelingen binnen de B.V.,
wordt na de AVA de raad geïnformeerd door middel van een
Raadsinformatiebrief. Hiervoor is een concept opgesteld en
toegevoegd als bijlage. Voorgesteld wordt de bijgevoegde
concept-raadsinformatiebrief te versturen.
In het concept-rapport van het Rekenkameronderzoek naar
Parkmanagement Waalwijk is geconstateerd dat in een aantal
RIB's een formeel oordeel van het college ontbreekt. Daarom is
dit vooruitlopend op het definitieve rapport toegevoegd aan de
RIB.
Cijfermatige
Een jaar gelden verscheen de rapportage van de bevindingen van de raad te informeren middels de bijgevoegde
Rapportage Maatpact het Maatpact fase 1. De financiële resultaten zijn een jaar later
raadsinformatiebrief, de Cijfermatige Rapportage fase 1 en
fase 1 en het
doorgerekend en vastgelegd in de Cijfermatige rapportage fase
het regionaal Raadsbericht Maatpact december 2020.
regionaal
1.
Raadsbericht
Maatpact december
2020
Raadsinformatiebrief Voor de aanpak van de Omgevingsvisie 1.5 is een
in te stemmen met de participatieaanpak en bijgevoegde
Participatie
deelprojectplan Omgevingsvisie 1.5 opgesteld. In dit
raadsinformatiebrief inzake participatie Omgevingsvisie 1.5

Nr.

Onderwerp
Omgevingsvisie 1.5

B56.RNO

Raadsvoorstel TVSregeling
2(Tegemoetkoming
Verhuurders
Sportaccommodaties)

B57.RNO

Nota van
Uitgangspunten 2022
t.b.v. Kadernota en
Begroting van de
gemeente Waalwijk

B58.RNO

Raadsvoorstel
coronacrisis:
subsidiering van het
maatschappelijk
middenveld
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deelprojectplan is, naast de aanpak van de Omgevingsvisie 1.5,
tevens het participatietraject uiteengezet. Tijdens de digitale
raadsbijeenkomst van 10 december 2020 is de raad
geïnformeerd over de aanpak van de Omgevingsvisie 1.5 en de
aanpak van het participatietraject. Via deze raadsinformatiebrief
informeren we de raad meer specifiek omdat het
participatietraject van start gaat.
In september heeft de Raad besloten de huren van
amateursportverenigingen kwijt te schelden op basis van de
voorwaarden van de TVS-regeling 1 (Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties). Naar aanleiding van de
aankondiging van de publicatie van de TVS-regeling 2 willen we
de raad voorstellen over Q4 2020 (een deel van) de huren voor
amateursportverenigingen kwijtschelden op basis van de
voorwaarden van de TVS-2. Omdat de regeling momenteel nog
niet is gepubliceerd zijn er geen definitieve cijfers weer te geven
m.b.t. de kwijtschelding huren.
Bijgevoegd treft u de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de
samenstelling van de Kadernota en de Begroting 2022 aan, met
het daarop betrekking hebbend voorstel aan de raad.
In de Nota van Uitgangspunten wordt rekening gehouden met de
recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) uit de
Verkenning van de middellange termijn 2022-2025. Daarin zijn
de verwachtingen voor de indexen voor lonen en prijzen lager
dan die voor de begroting 2021 (lonen van 3,0% naar 1,5% en
prijzen van .2,0% naar 1,5%). Voor subsidies worden de in de
periode 2019-2021 gehanteerde indexen van 1,85% en 1.60%
ook voor de periode 2022-2024 aangehouden. Verder worden de
rentepercentages voor aan trekken kasgeld en langlopende
leningen iets verlaagd.
In navolging van het Raadsvoorstel m.b.t. de coronacrisis in
september 2020, waarbij er een budget beschikbaar is gesteld
van € 500.000 voor een subsidieregeling 2020 én het
kwijtschelden van de huur voor amateursportverenigingen van 1
maart tot 1 juni 2020, op basis van de gestelde voorwaarden in
de TVS-regeling heeft plaatsgevonden, willen we de raad ook
voor 2021 vragen budget beschikbaar te stellen t.b.v. dit

Besluit

De raad voor te stellen:
- akkoord te gaan met de kwijtschelding van (een deel
van) de huren Q4 2020 voor amateursportorganisaties, ter
hoogte van de gestelde voorwaarden in TVS-2 en het
financieel nadelige effect hiervan te dekken uit de
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
- De kosten en ingeschatte baten hiervan te verwerken in
de jaarrekening 2020.
- Het eventuele nadelige financiële resultaat op te nemen
in het najaarsbericht 2021, dan wel in de jaarrekening
2021
- in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel
in te stemmen met de nota van uitgangspunten voor de
samenstelling van de Kadernota en de Begroting 2022 en
het daarop betrekking hebbend voorstel aan de raad.

De Raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:
Een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen uit de AR
voor het verstrekken van extra incidentele subsidiering aan
instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk
middenveld van Waalwijk vanwege de nadelige gevolgen
van de Coronacrisis

Nr.
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maatschappelijk middenveld. Dit budget is onderverdeeld in;
- € 500.000 beschikbaar stellen voor een subsidieregeling
coronacrisis Waalwijk 2021
- Het (gedeeltelijk) kwijtschelden van huur over Q1 en Q2 2021
aan amateursportverenigingen, volgens de voorwaarden die het
Rijk stelt in de regeling voor TVS-3, waarbij kwijtschelding
plaatsvindt na publicatie van de regeling zodat dit volgens de
juiste voorwaarden kan worden toegepast.

Besluit
De huur amateursportverenigingen kwijt te schelden, ter
hoogte van de gestelde voorwaarden in de TVS-3, en het
financiële nadelige effect hiervan te dekken uit de
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties en,
indien de tegemoetkoming niet toereikend is, het
restantbedrag te dekken uit de AR
De begrotingswijziging 2021 (nr. 2021010) vast te stellen.

