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Bij ZonMW is door gem eenten in Hart van Brabant (individueel)
subsidie aangevraagd voor de uitvoering van het programma
"Perspectief voor de jeugd met MDT ( Maatschappelijke
Diensttijd). De subsidie is bestemd voor jongeren ( tussen de 14
en 27 jaar) die gedurende een aangesloten periode van 8 weken
zich 32 uur in totaal inzetten in een door ZonMW goedgekeurd
program ma. Dit program ma m oet worden uitgevoerd door een
organisatie die in vorige subsidierondes is goedgekeurd door
ZonMW. In de regio Hart van Brabant is dat R-Newt. Deze
organisatie heeft een programma Social Spring ontwikkeld dat
corona- proof uitgevoerd kan worden. Met dit program ma willen
zij tenm inste 70 jongeren uit Waalwijk bereiken. ZonMW heeft op
basis van de aanvraag van Waalwijk ( opgesteld in
sam enwerking met RNewt) een subsidie toegekend van 35.000
euro. Hiervan is reeds 28.000 euro als voorschot uitbetaald. Met
RNewt is afgesproken deze bevoorschotting uit te betalen m et als
randvoorwaarde dat een en ander voor de gemeente Waalwijk
budgettair neutraal verloopt. Als het bereik van het aantal
jongeren dus lager is m oet RNewt dit terugbetalen aan de
gem eente Waalwijk. Kom en er m eer inschrijvingen en is het
bereik hoger dan kan er een aanvullende aanvraag bij ZonMW
worden gedaan. Afgesproken is dat RNewt volledig zorgdraagt
voor de inhoudelijke aansturing van het project Social Spring. De
taak vanuit de gem eente bestaat uit het bekend m aken van het
aanbod via onze social - m edia kanalen en de verdere afwikkeling
van het subsidietraject ( verantwoording) m et ZonMW.
Actualisatie
De gem eente is bezig m et de ontwikkeling van een tweetal
bodemfunctieklassek gebieden voor industrie, gebied tussen Gansoyensesteeg en het
aart
Drongelens Kanaal en het industrieterrein aan de Kerkvaartse
Haven. Deze gebieden krijgen de functie industrie. Op dit
m om ent hebben de gebieden nog de functie natuur en landbouw.
De bodemfunctieklassekaart wordt gebruikt voor grondverzet.
Door de bodemfunctieklassekaart aan te passen worden voor het
gebied tussen de Gansoyensesteeg en het Drongelens Kanaal de
m ogelijkheden voor hergebruik van industrie grond binnen het
generieke kader vergroot.
Onttrekking van een DSM Resins B.V., gevestigd op het adres Sluisweg 12 in
gedeelte van de
Waalwijk, heeft de gemeente Waalwijk gevraagd een stuk
Schouwslootweg in
gem eentegrond aan te kunnen kopen. Dit ten behoeve van de
Onderwerp
Aanvraag subsidie
MDT m aart 2021

Besluit
1. Kennis te nem en van de subsidietoekenning door
ZonMW van 35.000 euro voor de uitvoering van het project
Social Spring door RNewt;
2. de bevoorschotting ad. 28.000 euro door te betalen aan
RNewt m et als randvoorwaarde dat, bij een lager bereik
van het aantal jongeren, het bedrag na rato wordt
terugbetaald aan de gem eente Waalwijk. Dit zal worden
m eegenomen in de eindafrekening naar ZonMW.M. Sol

- de aangepaste bodemfunctieklassekaart vast te stellen.

de raad te adviseren het ontwerpbesluit om een gedeelte
van de Schouwslootweg in Waalwijk, zoals weergegeven op
bijgevoegde tekening, te onttrekken aan het openbaar
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realisering van een nieuwe ingang voorzien van een poort aan de
noordzijde van het perceel van DSM. Op 9 m aart 2021 heeft uw
college besloten in te stemmen m et de verkoop van een stuk
gem eentegrond. Om te kom en tot de realisatie van de beoogde
nieuwe ingang, dient een gedeelte van het verkochte perceel
onttrokken te worden aan het openbaar verkeer.
Op het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer is de
openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. Tijdens deze
procedure worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
zienswijzen kenbaar te m aken ten aanzien van het voorgenomen
besluit.
De fractie van de SGP heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld
o.g.v. art. 47 RvO inzake het Dam oclesbeleid. Bijgevoegd vindt u
de voorgestelde beantwoording.

B52.RNO

Jaarrekening 2020
en Begroting 2022
Streekarchief
Langstraat Heusden
Altena (SALHA)

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief
Langstraat Heusden Altena 2020 heeft het bestuur van het
SALHA u de voorlopige jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022/m eerjarenbegroting 2023-2025 toegezonden, zie
bijlage.
Jaarrekening 2020
SALHA heeft op verzoek van het bestuur een andere accountant
gekozen, waardoor het voor het eerst in jaren lukt om een door
de accountant goedgekeurde jaarrekening voor te leggen aan de
Raad.
Door de accountant zijn een drietal afwijkingen geconstateerd die
passen binnen het bestaand beleid m aar niet tijdig konden
worden gesignaleerd. Vaak blijken deze afwijkingen pas bij het
opstellen van de jaarrekening. Het betreft de afwijkingen op
Overige personeelslasten € 53.555 hogere kosten dan begroot
Juridische kosten
-/- € 10.000 m inder uitgave dan begroot
Bijdrage derden
-/- € 17.300 hogere inkomst dan begroot
Genoemde afwijkingen zijn door de accountant getoetst en als
rechtm atig beoordeeld.
Dergelijke afwijkingen dienen tijdig te worden gemeld en de
begroting dient op basis van een bestuursbesluit te worden
bijgesteld.
In de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit vanuit Waalwijk

Besluit
verkeer gedurende zes weken ter inzage te leggen en
belanghebbenden gedurende deze periode de gelegenheid
te geven om zienswijzen in te dienen.

- in te stemmen m et de conceptbeantwoording
- de beantwoording door de Griffie aan de raad te laten
verzenden.
de raad voor te stellen:
- de voorlopige jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan
te nem en
- geen zienswijze op de begroting in te dienen
- de bijdrage SALHA 2022 van € 348.521 op te nem en in
de gem eentelijke begroting 2022.

Nr.

B53.RNO

Onderwerp

Om gevingswet raadsinform atiebrief
- Q1 2021

COLLEGEBESLUITEN D.D. 28-04-2021
Sam envatting / toelichting
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worden geagendeerd.
In de jaarrekening van SALHA 2020 zijn de financiële afwijkingen
tussen realisatie en begroting per onderdeel beperkt en zijn door
de accountant als rechtmatig beoordeeld.
De jaarrekening sluit uiteindelijk m et een financieel voordeel van
€ 13.783. Dit voordeel wordt binnen SALHA toegevoegd aan de
reserve “Exploitatiesaldi” (stand per 31 december 2020 bedraagt
€ 142.980)
Begroting 2022
Door SALHA wordt volgens de begroting 2022 een bijdrage van
onze gem eente gevraagd voor een bedrag van € 348.531. In
onze gem eente begroting 2022 is hiervoor op product 513
“Gem eentearchief” op kostenplaatsnummer 6513050 Bijdrage
SALHA streekarchief een ram ing op genomen van € 351.637.
Voldoende budget dus.
Door het vervallen van de extra bijdrage voor de gemeente
Waalwijk per 2022 is in de gem eente begroting de ram ing op
post reeds bijgesteld.
Het enige opvallende in de (m eerjaren)begroting 2022 – 2025
ten opzichte van de jaarrekeningcijfers 2020 van SALHA zijn de
posten salarissen en overige personeelskosten. Deze twee posten
dienen in com binatie bezien te worden omdat het ziekteverloop
van een tweetal m edewerkers voor de toekomst m oeilijk is in te
schatten en dus een effect heeft op inhuur en salariskosten.
Verder zijn er financieel geen bijzonderheden.
In de begroting van SALHA 2022 is de bijdrage geraam d op €
7,137 per inwoner.
Voor de gem eente Waalwijk is de bijdrage voor 2022 bepaald op
een bedrag van € 348.521. Dit bedrag sluit aan m et de door de
gem eente Waalwijk gehanteerde begrotingsuitgangspunten en
zal worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022. In
de m eerjarenbegroting 2023 -2025 zijn verder financieel gezien
geen bijzonderheden opgenomen.
Elk kwartaal m aken we een statusupdate m et
Conform m et dien verstande dat aan de brief tekst m oet
raadsinform atiebrief om de raad, ketenpartners en andere
worden toegevoegd m .b.t. uitstel invoering.
geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het
project Waalwijk Om gevingswet-proof. Daaruit volgen ook een
aantal docum enten voor vaststelling door het college.
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Ten eerste een bijstelling van het document deelprojectplannen
vanwege aanpassingen in de planning voor 2021. Ten tweede
een overzicht van documenten m et uitvoeringsprogramma's,
uitvoeringsbeleid en beleidsregels in de vorm van een
Om gevingsprogramma 1.0.
Schriftelijke vragen
De fractie van de ChristenUnie heeft op d.d. 27 m aart conform
ChristenUnie art. 47 art. 47 Regelement van Orde vragen gesteld aan het college.
RvO centrum
Deze vragen hebben betrekking op:
Plaatsing lederen bankjes
Verkeer in en naar het centrum
De vragen zijn in concept beantwoord. De conceptbeantwoording is toegevoegd als bijlage.
Evaluatie inburgering Op 17 november 2020 heeft uw college een evaluatie over de
Waalwijk 2019/2020 inburgering in Waalwijk over de periode 2019 - 2020 aan de raad
toegezegd. Op basis van de eindrapportage van
Vluchtelingenwerk, de evaluatie van Baanbrekers en het rapport
van de Divosa Benchmark Statushouders he bben we een
evaluatie gem aakt. Door m iddel van een raadsinform atiebrief
willen we de evaluatie aan de raad toezenden, in dit voorstel
werken we dat verder uit.
Schriftelijke reactie
Op 13 april jl. heeft uw college een schriftelijk advies ontvangen
Sociale Adviesraad
inzake het beleidskader Wet inburgering 2022. De Sociale
beleidskader Wet
Adviesraad geeft aan positief tegenover onze plannen te staan en
inburgering 2022
geeft u een drietal adviespunten voor de verdere uitwerking van
het beleidskader. Het advies van de Sociale Adviesraad vraagt
om een schriftelijke reactie van uw college. We hebben een
schriftelijke reactie opgesteld welke we naar de Sociale
Adviesraad willen toezenden. In dit voorstel werken we dit verder
uit.

In te stemmen m et de concept-beantwoording van de art.
47 RvO vragen van de fractie van de ChristenUnie;
De concept-beantwoording via de griffie aan te bieden aan
de gem eenteraad.

1. Kennis te nem en van de 'evaluatie inburgering Waalwijk
2019/2020'
2. Akkoord te gaan m et bijgevoegde raadsinformatiebrief
3. De evaluatie door m iddel van de raadsinform atiebrief
aan de gem eenteraad toe te zenden

1. Akkoord te gaan m et de schriftelijke reactie naar de
Sociale Adviesraad conform bijlage,
2. De schriftelijke reactie aan de Sociale Adviesraad toe te
zenden,
3. Het advies van de Sociale Adviesraad, sam en m et uw
schriftelijke reactie daarop, aan het raadsvoorstel
beleidskader Wet inburgering 2022 toe te voegen.

