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Samenvatting / toelichting
In maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede
Kamer. Vanwege de corona- pandemie zijn er verschillende
mogelijkheden om een stem uit te brengen. Van 10-17 maart
2021 is het mogelijk om per brief een stem uit te brengen, van
15-17 maart is het mogelijk om een stem in een stembureau uit
te brengen. De stembureauleden voor de verschillende
stembureaus moeten door het college worden aangewezen. De
namen en adresgegevens van de (briefstembureau)voorzitters,
(brief)stembureauleden, tellers en reserve-stembureauleden
vindt u op bijgevoegde lijsten. Wij stellen voor de personen
genoemd op de lijsten te benoemen als stembureaulid.
Om onze kwetsbaarheid te verminderen is het raadzaam om alle
ambtenaren die op 9 maart 2021 in dienst zijn van de gemeente
Waalwijk te benoemen als stembureaulid. Door dit te doen zijn
deze collega's in geval van nood in te zetten op een stembureau.
De benoeming van stembureauleden is een openbaar besluit. In
het kader van de AVG is het niet wenselijk de bijlagen met
persoonsgegevens te publiceren. Dit is ook niet noodzakelijk voor
een goed verloop van de verkiezingen.
De gemeente Waalwijk en de GGD Hart voor Brabant maken
jaarlijks afspraken over de lokale inzet van de GGD. De
gemeente kan lokale accenten aangeven, zodat de GGD zich richt
op onderwerpen die specifiek in Waalwijk een rol spelen. Ook is
er de mogelijkheid om afspraken te maken met de GGD over
eventuele extra taken die ze voor de gemeente kunnen
uitvoeren, bovenop de reguliere taken die in het
basistakenpakket zitten.
In dit collegeadvies wordt u geadviseerd de GGD voor 2021 extra
in te zetten voor de lokale accenten en projecten Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG), Nu niet zwanger, Alcoholpreventie
jongeren, VVE, de Schakelfunctionaris en (gezondheid)
Statushouders et cetera.
De kosten zijn al opgenomen in de gemeentebegroting 2021. Dit
is een uitvoeringsdocument maar gaat altijd ter vaststelling naar
het college.
De afgelopen periode hebben we gezamenlijk met de OMWB het
werkprogramma 2021 opgesteld. Hierbij het verzoek om in te
stemmen met het werkprogramma 2021.

Besluit
- De personen op de lijst stembureauleden 15 maart 2021,
stembureauleden 16 maart 2021 en stembureauleden 17
maart 2021 te benoemen als stembureaulid
- De personen op de lijst lijst reservestembureauleden 15
maart 2021, reservestembureauleden 16 maart 2021 en
reservestembureauleden 17 maart 2021 te benoemen als
reserve stembureaulid
- De personen die op 9 maart 2021 in dienst zijn bij de
gemeente Waalwijk te benoemen als stembureau lid

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde afspraken
voor 2021 met de GGD Hart van Brabant
2. Akkoord te gaan met de ondertekening door
wethouder Odabasi van het afsprakendocument
2021.

in te stemmen met het werkprogramma 2021 van de
OMWB.
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Besluit
De fracties van de ChristenUnie en de SGP hebben vragen
- in te stemmen met de voorgestelde beantwoording
gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement van Orde. De
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te sturen
vragen gaan over het verantwoord werken met algoritmes.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is
bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de
coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor
huishoudens/ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals
Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De TONK regeling wordt
uitgevoerd via de bijzondere bijstand en dit verloopt via
Baanbrekers. Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers stelt de
beleidsregels vast. De gemeenten ontvangen de extra
geldmiddelen en deze middelen moeten voor de uitvoering van
de TONK gealloceerd worden.

1. kennis te nemen van de Beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten;
2. Baanbrekers met terugwerkende kracht vanaf 3
maart 2021 toestemming te geven om de
uitvoering van de TONK te starten;
3. de hiervoor beschikbaar komende middelen uit het
gemeentefonds te verwerken in het
voorjaarsbericht;
4. de raad te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.

In de Kieswet is opgenomen dat personen met een handicap hun
democratisch recht op een zelfde manier moeten kunnen
uitoefenen als anderen. Iedere kiezer moet in de gelegenheid
gesteld worden om zelfstandig zijn of haar stem uit te kunnen
brengen in een stemlokaal naar keuze. Als de toegankelijkheid
van een stemlokaal in het geding is moet de raad hierover
geïnformeerd worden. Dit doen we met bijgaande
raadsinformatiebrief.
Dit collegevoorstel bevat antwoorden op de vragen die Lijst Pouw
stelde inzake "Fraude, beter voorkomen dan een boete uitdelen."

Bijgevoegde raadsinformatiebrief 'Toegankelijkheid
stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2021' te versturen
aan de raadsleden.

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om Blauwe
Maan evenals voorgaande jaren alsnog een waarderingssubsidie
van € 10.000,- voor 2021 toe te kennen. Ook wil de raad graag
dat het college in 2021 afspraken met Blauwe Maan maakt over
de dit jaar te verwachten resultaten en de afspraken voor 2022
en volgende jaren.
In dit collegevoorstel adviseren wij u om tegemoet te komen aan

- Aan Stichting Blauwe Maan een subsidie van € 10.000,te verlenen in 2021;
- Hierover bijgevoegde brief aan Stichting Blauwe Maan te
versturen, met dien verstande dat aan deze subsidie geen
structurele rechten zijn te ontlenen; en
- De raad te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen en
deze door te sturen naar de gemeenteraad
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Besluit
de wens van de raad en Blauwe Maan in 2021 nog een subsidie
van € 10.000,- te verlenen en hier bijgevoegde brief over te
versturen aan Blauwe Maan. Het betreft hier een
waarderingssubsidie in de zin van art. 9 van de Algemene
Subsidieverordening Waalwijk 2015. Ook adviseren we om
hierover de raad te informeren via bijgevoegde
raadinformatiebrief. Met deze subsidie zullen ze cliënten uit
gemeente Waalwijk blijven ondersteunen.
Raadsinformatiebrief over Actie- Investeringsagenda
Coronaherstel (Provincie, BOM, B5, M7).

1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatiebrief via de griffie aan te bieden aan
de gemeenteraad.

