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Samenvatting / toelichting
Gebleken is dat met de juiste bandenspanning de
verkeersveiligheid verbetert, brandstofverbruik vermindert en
CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Om die reden stellen we voor
op de ElsNoord een gratis te gebruiken slimme bandenpomp te
plaatsen.
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 4e administratieve begrotingswijziging 2021 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
De contracten voor het verwerken van de afvalstromen afkomstig
van de milieustraten lopen per 31 december 2021 af. Gezien de
omvang en de contractduur dient de verwerking van deze
afvalstromen opnieuw te worden aanbesteed op basis van een
Europese aanbestedingsprocedure. In deze aanbesteding wordt
de samenwerking opgezocht met een aantal andere MiddenBrabant gemeenten, namelijk Loon op Zand, Dongen en Gilze en
Rijen. In 2007, 2010, 2013 en 2018 hebben deze gemeenten al
eerder een gezamenlijke Europese aanbesteding gehouden voor
het verwerken van de afvalstromen. Deze wijze van aanbesteden
heeft in het verleden geleid tot een kostenbesparing. Massa is
Kassa geldt ook voor het gezamenlijk aanbesteden van
afvalstromen. Door de gezamenlijke inspanning hebben we ook
tijd weten te besparen. Tijdens deze aanbestedingsprocedure
treedt de gemeente Gilze en Rijen op als penvoerder.

Besluit
Op de Els Noord een slimme bandenpomp te plaatsen.

de 4e administratieve begrotingswijziging 2021 vast te
stellen.
1. Kennis te nemen van de regionale
aanbestedingsprocedure.
2. De inkoper van de gemeente Gilze en Rijen
volmacht te verlenen voor het voeren van
de aanbestedingsprocedure.
3. De inkoopvoorwaarden van de gemeente Gilze en
Rijen van toepassing te verklaren. Ook deze
inkoopvoorwaarden zijn overigens opgesteld
namens het model van de VNG.
4. De Teammanager Beheer Openbare Ruimte en
Vastgoed te machtigen voor het
uiteindelijk afsluiten van de contracten en de
eventuele voortvloeiende verlengingen.

Op 25 mei jl. heeft uw college een verzoek ontvangen op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft hier
openbaarheid van stukken met betrekking tot de situatie rondom
Stichting Jongerenwerk Waalwijk (SJW). In de brief wordt op een
viertal onderdelen om informatie gevraagd met betrekking tot
het 'stopzetten van subsidie aan SJW en het nieuwe gewenste
inkoopbeleid'. Door middel van dit voorstel vragen wij uw
akkoord voor de reactie en het toezenden van stukken.

1. In te stemmen met de reactie uit de bijlage en
bijbehorende documenten
2. De schriftelijke reactie door de teammanager
maatschappelijke ontwikkeling namens het college te laten
ondertekenen

Binnen het sociaal domein is afgelopen jaar ervaring opgedaan
met de functie van sociaal makelaar (1 dag per week) en het
vormen van een lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid. Doel:
onderlinge hulp aanjagen en met coalitie partners oplossingen
bieden voor eenzaamheidsvraagstukken.

1. Akkoord te gaan met het werven en aanstellen van een
sociaal makelaar inclusief coördinatie coalitie Eén tegen
Eenzaamheid voor de periode van 1,5 jaar voor 2 dagen
per week.
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Door de corona crisis is eenzaamheid een nog belangrijker thema
geworden dan voorheen. Vanuit de functie van sociaal makelaar
zijn hiertoe diverse verbindingen gelegd om maatwerk te kunnen
bieden en overkoepelende inzet te stimuleren binnen de lokale
coalitie Eén tegen Eenzaamheid (meer dan de gebruikelijke
maatschappelijke partners heden kunnen bieden).
Het aanjagen van onderlinge hulp en het bestrijding van
eenzaamheid is en blijft een uitdaging. Afgelopen jaar zijn
stappen gezet maar er valt nog veel te leren van de
vraagdrempel (taboe), de ondersteuning en
begeleiding/coördinatie in de aanpak van eenzaamheid. Dit
vraagt om intensivering van inzet en coördinatie om tot een
duurzame aanpak te komen.
Op basis van de opgedane ervaringen wordt geadviseerd om een
sociaal makelaar te werven – inclusief coördinatie Een tegen
Eenzaamheid (van 1 dag) naar gemiddeld 2 dagen per week voor
een periode van 1,5 jaar.
Gemeente Waalwijk streeft naar datagedreven en 'evidence
based' werken. Dit houdt in dat we data vaker en breder willen
inzetten bij onze dienstverlening, bedrijfsvoering en bij de
onderbouwing en uitvoering van beleid en maatregelen.
Datagedreven werken maakt nieuwe en verbeterde inzichten,
efficiëntere maatregelen en kostenbesparingen mogelijk. Om
datagedreven werken te bevorderen willen Waalwijk en het CBS
een structurele samenwerking aangaan op basis van een
raamovereenkomst in de vorm van een zogenaamd Urban Data
Center (UDC). Binnen een UDC bundelen een gemeente en het
CBS hun krachten en wordt projectmatig samengewerkt op het
gebied van datagedreven werken. Binnen een UDC komen de
beleidsvragen van een gemeente en de data en expertise van het
CBS samen: het CBS ondersteunt de gemeente bij het
verzamelen, verwerken en analyseren van de data die nodig zijn
om specifieke beleidsvragen te beantwoorden. De kosten voor de
ondersteuning door het CBS bestaan uit de daadwerkelijke
ureninzet op basis van door het CBS uitgebrachte
projectvoorstellen. De samenwerking wordt opgezet onder de
naam ‘CBS Urban Data Center/Waalwijk’. Inmiddels zijn er 14
CBS Urban Data Centers actief in Nederland. De looptijd van de
overeenkomst is tot en met 31 december 2022 en kan jaarlijks

Besluit
2. Hiertoe € 70.000 beschikbaar te stellen middels
onderstaand financieringsvoorstel:
- € 50.000 uit budget Integrale aanpak sociaal domein;
- het budget 6605060 Integrale aanpak sociaal domein op
te hogen met € 20.000;
- uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis
(913064) € 20.000 te onttrekken (maatregel - bestrijden
eenzaamheid / mandaat nr. 23);
- bovenstaande mutaties in de eerstvolgende
administratieve begrotingswijziging te verwerken;
3. De functie middels DAS aan te besteden voor augustus
2021 t/m december 2021 met een mogelijkheid tot
verlenging van 1 jaar.

Kennis te nemen van het voornemen om een
samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Bureau
voor de Statistiek aan te gaan onder de naam CBS Urban
Data Center/Waalwijk.
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worden verlengd.
De fractie van de ChristenUnie heeft op grond van artikel 47 van
het Reglement van Orde vragen gesteld over de 24-uurs
openstelling van het Casino Admiral Holland B.V., gelegen aan de
locatie Professor Asserweg 1b te Waalwijk. Bijgevoegd is de brief
met de gestelde vragen en de conceptbrief met de
beantwoording van de vragen.
Op 6 oktober 2020 heeft het College besloten een
intentieovereenkomst te ondertekenen tussen de gemeente
Waalwijk, de Sanders Retail Groep en Bibliotheek Midden Brabant
voor de herontwikkeling van 'Het Schoolkwartier'. Deze
intentieovereenkomst loopt af per 1 juli 2021. Omdat de partijen
de onderzoeksfase nog niet hebben afgerond en op basis van het
onderzoek dat reeds gedaan is nog steeds positief in gesprek zijn
wordt voorgesteld de intentieovereenkomst (zie bijlage) te
verlengen tot 31 december 2021.
Door de verlenging is het mogelijk om ook het laatste deel van
het onderzoek te doen en op basis daarvan te concluderen of de
verhuizing van de Bibliotheek Midden Brabant al dan niet
wenselijk is voor alle partijen.

Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de
vragen, met dien verstande dat Jan Lagendijk de inleiding
nog zal aanpassen.

1. In te stemmen met het verlengen van de bijgevoegde
intentieovereenkomst tussen de gemeente Waalwijk, de
Sanders Retail Groep en Bibliotheek Midden - Brabant voor
de herontwikkeling van 'Het Schoolkwartier' tot 31
december 2021;
2. Wethouder Van den Hoven te mandateren om namens
de gemeente de verlenging van bijgaande
intentieovereenkomst te ondertekenen;
3. in te stemmen met de raadsinformatiebrief.

