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B01.OOT

Onderwerp
TVS-regeling 4 - 2e
kwartaal 2021

B02.OOT

Bestemmingsreserve
corona WMO &
Evenement
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Eerder heeft de Raad besloten de huren voor
amateursportorganisaties kwijt te schelden die voldeden aan de
TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties). Door het opgestelde mandaat ten
behoeve van de bestemmingsreserve Corona waarmee de Raad
heeft besloten dat het College o.a. gemandateerd is om
"uitvoering te geven aan Rijksregelingen die bedoeld zijn om
organisaties met het oog op de gevolgen van COVID-19
financieel te ondersteunen, waarbij een mogelijk nadelig effect
voor de gemeente ook ten laste van deze reserve kan worden
gebracht" volstaat voor de 4e TVS-regeling een besluit van het
College.
De TVS-regeling is een rijksregeling waarmee de huur
kwijtgescholden kan worden aan amateursportverenigingen
waarbij, door het aanvragen van een subsidie bij het Rijk, het
Rijk deze kwijtschelding vergoedt aan de gemeente. Doordat de
inhoud van de regeling laat gepubliceerd wordt, wordt
voorgesteld dat het College alvast een besluit neemt om
uitvoering te geven aan de regeling. De uitvoering zal
plaatsvinden zodra de regeling definitief is en kwijtschelding
plaats kan vinden op basis van de voorwaarden die het Rijk stelt.
Een eventueel nadelig effect voor de gemeente kan ten laste van
de bestemmingsreserve corona worden gebracht.
WMO - Leverancier hulpmiddelen - mandaat 14
Welzorg, leverancier hulpmiddelen Wmo, heeft de gemeente
schriftelijk op de hoogte gebracht van de extra kosten die door
hen zijn gemaakt ten behoeve van de continuering van de
dienstverlening als gevolg van corona. Aangezien de gemaakte
en nog te maken meerkosten niet specifiek zijn toe te wijzen aan
één contract c.q. aan één opdrachtgever heeft Welzorg een vast
percentage doorbelast van de gefactureerde omzet vanaf 1 maart
2020 met de gecontracteerde gemeenten. Het vaste percentage
toeslag meerkosten corona bedraagt 1,4%. Dit volgens de
berekeningsmethodiek in het door de overheid opgestelde
document “Meerkosten in het sociaal domein ten gevolge van
corona”. De factuur bedraagt 1.563 Euro (incl. 21% BTW).
Voorgesteld wordt Welzorg tegemoet te komen en het gevraagde
bedrag aan hen beschikbaar te stellen.
Evenement - mandaat 1 Theater de Leest heeft een

Besluit
- Akkoord te gaan met de uitvoering van de 4e TVS
regeling op basis van de voorwaarden die het Rijk stelt aan
de kwijtschelding
- een eventueel nadelig effect ten laste van de
bestemmingsreserve corona te brengen

1. Welzorg een bedrag toe te kennen ad €1.563 ten
behoeve van de meerkosten sociaal domein en daarvoor
het budget 6605055 (WMO) op te hogen met € 1.563 en
deze uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis
(913064) te onttrekken
2. St. Theater de Leest een bedrag toe te kennen ad €
30.000 in de vorm van een exploitatiesubsidie, waarvan €
10.000 uit het reguliere budget 6604035 en daarnaast het
budget 6604035 (Culturele evenementen) op te hogen met
€ 20.000 en deze uit de bestemmingsreserve maatregelen
coronacrisis (913064) te onttrekken
3. bovenstaande mutaties m.b.t. de bestemmingsreserve
maatregelen coronacrisis in de eerstvolgende
administratieve begrotingswijziging te verwerken;
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Inkoop Energie Gas
en Elektra
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subsidieaanvraag ingediend m.b.t. een nieuw evenement "de
Wollukse zomer". Dit corona-proof evenement past goed binnen
het huidige evenementenbeleid onder categorie B met extra
waardering voor het vergroten van de levendigheid in Waalwijk
en de mix tussen 'lage' en 'hoge' cultuur. Gezien corona zich
langzaam terugtrekt is de wens groot om een evenement in
Waalwijk plaats te laten vinden voor de inwoners van Gemeente
Waalwijk maar ook om de culturele verenigingen een podium te
kunnen bieden.
Het evenement zal 8 weken lang (juli/augustus) op vrijdag,
zaterdag en zondag plaatsvinden op diverse locaties binnen
gemeente Waalwijk. Hierbij zal een mix worden aangeboden van
"grote zangers" tot "lokale bands".
Gezien de kosten van het evenement tijdens corona hoger liggen
dan normaal het geval zou zijn (gebruik maken van stoelen en
tafels in plaats van staanplaatsen) en omdat de initiatiefnemers
ook de culturele organisaties binnen Gemeente Waalwijk de
mogelijkheid willen geven iets te organiseren/op te treden tijdens
de Wollukse zomer draagt dit evenement ook bij aan de lokale
culturele infrastructuur. Met die reden wordt voorgesteld om een
eenmalige exploitatiesubsidie te verlenen van € 30.000, waarvan
€ 10.000 uit het reguliere evenementenbudget en € 20.000 uit
de bestemmingsreserve maatregelen corona.
Gemeente Waalwijk en Loon op Zand kopen elektriciteit en
aardgas gezamenlijk in. Gemeente Waalwijk verbruikt 450.000
kubieke meter gas per jaar en 5,7 miljoen kilowattuur. Door 'van
het gas af' activiteiten daalt het gasverbruik (in 2023 verwacht
verbruik: 250.000 kubieke meter). Vanwege de omvang van het
contract wordt Europees aanbesteed (openbare procedure).
Energiemarktprijzen zijn wispelturig en de
aanbestedingsprocedure duurt tenminste anderhalve maand.
Daarom wordt een raamcontract aanbesteed waarbij de tarieven
voor de dienstverlening van de energieleverancier (administratie,
mogelijkheid tot meer- en minderverbruik, aannemen en afstoten
van locaties , vergroening) zijn vastgelegd, maar de marktprijzen
voor elektriciteit en gas nog niet. Deze worden na het tekenen
van het raamcontract met 'prijskliks' ingevuld. Gebruikelijk is in
deze markt een raamcontract met een looptijd van drie jaar en
optionele verlenging van twee jaar. Voor het huidige gascontract

Besluit

1. kennis te nemen van deze aanbestedingsprocedure
danwel contractverlenging;
2. inkoop van elektriciteit te verlengen;
3. inkoop van gas aan te besteden.
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B51.RNO

Benoeming leden
RvT Stichting Bravoo
per 1 januari 2022

B52.RNO

Terugkoppeling
bijeenkomst Cyclone
windturbine

B53.RNO

Art. 47 vragen RvO
Lijst Pouw inzake
Bike-Park Lido

B54.RNO

Rapportage
Inventarisatie
Aangepast Sporten

B55.RNO

Herontwikkeling De
Brug te Waspik
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Besluit
zijn de optiejaren benut, voor het huidige elektriciteitscontract
bestaat nog de mogelijkheid de twee optiejaren te lichten.
Van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Bravoo is, in
verband met het aftreden van twee leden per 1 januari 2022,
een voorstel ontvangen tot het per die datum benoemen van
twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De benoeming van
de leden van de Raad van Toezicht is op grond van artikel 48 van
de Wet op het primair onderwijs en de stichtingsstatuten een
bevoegdheid van de gemeenteraden (i.c. Dongen,
Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk).
Op 19 mei jl. is een overleg georganiseerd met de Belgische
importeur van de Cyclone windturbine. Doel was een nadere
kennismaking en beoordeling of deze turbine toegepast zou
kunnen worden in de plannen voor grootschalige duurzame
opwekking in de regio en Waalwijk. Naast een presentatie door
de importeur is d.m.v. vragen en antwoorden een goed beeld
verkregen.
Hierbij de beantwoording van artikel 47 vragen Lijst Pouw over
het Bikepark Lido. Voorgesteld wordt hiermee akkoord te gaan
en bijgaande brief door te zetten naar de griffie.

De raad in zijn vergadering van 30 september 2021 voor te
stellen om mevr. B. Baelemans-de Swart uit BerkelEnschot en de heer M. Liebregts uit Tilburg per 1 januari
2022 te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van
Stichting Bravoo.

Met het inclusief sporten en bewegen hebben we de ambitie
(Sportnota Sport en Bewegen 2020-2024) om meer mensen een
leven lang plezier te laten beleven aan sporten en bewegen in
een inclusieve sport- en beweegomgeving. Met de behandeling
van deze sportnota op 15 oktober 2020 is aan de raad toegezegd
een quick scan uit te voeren die meer zicht biedt op de
belemmeringen die er spelen op het gebied van aangepast
sporten en de resultaten terug te koppelen voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling 2022.
Voorgesteld wordt met bijgaande raadsinformatiebrief, de
rapportage 'Inventarisatie Aangepast Sporten' en de begroting
2022 de raad te informeren.
De gemeente Waalwijk nodigt 6 partijen uit om een bod te doen
op de voormalige basisschool De Brug te Waspik. Zodat ter
plaatse kleinschalige woningbouw ontwikkeld kan worden.

- met bijgaande raadsinformatiebrief, de rapportage
'Inventarisatie Aangepast Sporten' en de begroting 2022
de raad te informeren.

in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en
deze in handen te stellen van de gemeenteraad.

akkoord te gaan met beantwoording van artikel 47 vragen
over het Bikepark Lido door lijst Pouw en bijgaande brief
door te zetten naar de griffie.

- in te stemmen met de bijgevoegde ontwikkelkaders, met
dien verstande dat het college zich het recht voorbehoud
om niet op een bieding in te gaan;
- de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
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concept raadsinformatiebrief;
- partijen per mail/brief uit te nodigen om uiterlijk 10
september 2021 een bieding uit te brengen.
De subsidieregeling coronacrisis 2020 is ten einde en de
Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief.
financiële afwikkeling hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden.
Naast de subsidieregeling coronacrisis 2020 is inmiddels ook de
1e TSV-regeling financieel afgewikkeld en is er een aanvraag
gedaan bij het Rijk voor compensatie van de financieel nadelige
effecten voor de zwembaden m.b.t. de coronacrisis.
Om de Raad hierover te informeren is bijgaande
raadsinformatiebrief opgesteld.
Lijst Pouw heeft op grond van artikel 47 Reglement van Orde
- in te stemmen met de beantwoording en deze via de
schriftelijke vragen gesteld inzake Damoclesbeleid. In dit
griffie aan de raad te verzenden.
collegevoorstel ligt de beantwoording voor.
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Onderwerp

B56.RNO

Raadsinformatiebrief
coronacrisis subsidieregeling en
rijksregelingen sport

B57.RNO

Beantwoording
vragen art. 47 RvO
Lijst Pouw inzake
Wet Damocles
Meicirculaire
De meicirculaire leidt tot afwijkende financiële consequenties
Gemeentefonds 2021 voor het huishoudboekje van de gemeente. Rekening houdend
met de effecten van deze circulaire ontstaat het volgende
financieel beeld 2021 – 2025 (bedragen x € 1.000):

B58.RNO

1.

2.
V = Voordeel
N = Nadeel

3.
2021

2022

Uitgangspunt
2021-2025
N 1.674 V 10
Effecten
meicirculaire
2021
V 1.005 V 192
Na meicirculaire
2021
N 669
V 202

2023

2024

2025

V 127

V 904

V 1.313

N 288

N 705

N 768

N 161

V 199

V 545

De negatieve ontwikkeling van het accres zorgt er voor dat het
financiële beeld per 2023 nadelig wordt beïnvloedt. Zo was het
uitgangspunt voor 2023 eerst € 127.000,- positief. Na de
meicirculaire ontstaat nu een tekort van € 161.000,-. Ook in
2024 en 2025 is dit nadelige effect zichtbaar.
Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende

Voor 2021 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het Najaarsbericht
2021 d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad
ter vaststelling voor te leggen.
Voor 2022 de effecten mee te nemen in de
concept-begroting 2022.
De raad informeren d.m.v. bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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B59.RNO

Addendum
jaarrekening
gedragscode college
B&W

B60.RNO

Jaarverslag
klachtbehandeling
2020

B61.RNO

Plan B SintClemenskerk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-06-2021
Samenvatting / toelichting
raadsinformatie-brief. De circulaire is ter raadpleging bijgevoegd.
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fractie van de
SGP dd. 8 juni 2020 over de gedragscode integer handelen voor
college van B&W is er een toezegging gedaan om de toepassing
ervan te verantwoorden bij de jaarrekening. Dit abusievelijk niet
gebeurd. Vandaar dat we dit alsnog doen via bijgevoegde memo
die als addendum aan jaarstukken wordt toegevoegd.
Op grond van artikel 9:12a Algemene wet bestuursrecht (Awb)
brengt de klachtencoördinator jaarlijks schriftelijk verslag uit
over de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9
Awb. De burgemeester ziet op grond van artikel 170, eerste lid,
onder e, Gemeentewet toe op een zorgvuldige behandeling van
klachten. Het college zorgt voor een behoorlijke behandeling van
mondelinge en schriftelijke klachten.
In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de behandeling van
klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders in het
jaar 2020. Het jaarverslag geeft inzicht in de hoeveelheid en de
aard van de klachten en de wijze van afdoening.
Geadviseerd wordt het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
De burgemeester (tot wiens wettelijke verantwoordelijkheid de
zorg voor de klachtafhandeling behoort), wordt geadviseerd het
verslag aan de raad te sturen met bijgevoegde (concept-)
bestuurdersbrief.
In vervolg op het eerdere collegevoorstel is een zinsnede
toegevoegd over het informeren van de raad middels
bijgevoegde (concept)raadsinformatiebrief.

Besluit
de bijgevoegde memo met bijlagen vast te stellen en als
addendum op de jaarstukken 2020 toe te voegen aan het
RIS.

1. het jaarverslag klachtbehandeling 2020 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. het verslag ter kennisname aan de raad te sturen door
bijgevoegde bestuurdersbrief van de burgemeester.

In te stemmen met de conclusie dat herontwikkeling van
het plan met koopappartementen in de kerk in principe
aanvaardbaar is. Hierbij moet er wel sprake zijn van een
juiste balans tussen het behoud van de kerk, de
voorgenomen aanpassing van en aan het monument en het
aantal benodigde parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
In te stemmen met het voorgestelde vervolgtraject.
De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
(concept) raadsinformatiebrief.

