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Indienen
Vanaf 2015 wordt het macrobudget Gebundelde uitkering (BUIG)
bezwaarschrift tegen voor de uitvoering van de Participatiewet verdeeld volgens een
Gebundelde
nieuw verdeelmodel. Het BUIG budget 2015 wordt vastgesteld op
uitkering 2015
basis van 2 componenten, te weten het historisch model en het
definitief
objectief model. Voor het historisch model wordt gebruikt
gemaakt van de informatie (jaarrekening, SiSa en IV3) die de
gemeente (Baanbrekers) aanreikt bij het Min. BZK en het CBS.
Voor de hoogte van de gemeentelijke BUIG uitkering 2015 wordt
gebruik gemaakt van de informatie van 2013 aangereikt bij het
min van BZK. BZK deelt deze informatie met het min van SZW.
Wordt deze informatie niet tijdig aangereikt, dan wordt de
informatie over 2012 (met een correctiefactor van -5%) gebruikt.
Omdat Baanbrekers de informatie niet plausibel heeft
aangeleverd is voor de vaststelling van de BUIG uitkering 2015
voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gebruik
gemaakt van de informatie van 2012. Hierdoor is financieel
nadeel ontstaan van € 423.672 voor de Langstraat gemeenten.
Dit nadeel over 2015 werd inzichtelijk na de ontvangst van de
voorlopige BUIG beschikking voor 2016. Het niet plausibel
aanleveren van de informatie 2013 in 2014 werd veroorzaakt
door het niet kunnen overleggen van een goedkeurende
accountantsverklaring. De goedkeurende bijbehorende
accountantsverklaring kon door van buiten komende
omstandigheden eerst later worden toegevoegd. Overigens had
die accountantsverklaring betrekking op andere informatie dan de
aan de beschikking ten grondslag liggende benodigde informatie.
Daarnaast blijkt uit het mailverkeer tussen Baanbrekers en een
ambtenaar van het Ministerie van SZW dat Baanbrekers er op
mocht vertrouwen dat de informatie van 2013 betrokken zou
worden bij het bepalen van de BUIG uitkering 2015 en dat het te
laat aanleveren van de gegevens geen gevolgen zou hebben voor
de uitkering 2015.
Voorgesteld wordt tegen de beschikking Gebundelde uitkering

Besluit
Het college besluit,
om een pro forma bezwaarschrift in te dienen
bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tegen de beschikking van 27
november 2015 Gebundelde uitkering 2015
definitief. Dit om de bezwaartermijn veilig te
stellen.
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2015 definitief bezwaar te maken bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De portefeuillehouder zal dit
bezwaarschrift ondertekenen. Op grond van de Gemeentewet
vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente in en buiten
rechte en vanwege de rechtmatigheid van de ondertekening zal
hiervoor een volmacht door de burgemeester nodig zijn.

Besluit

Aan de colleges van de gemeenten Heusden en Loon op Zand
wordt een vergelijkbaar voorgesteld voorgelegd.

A01.OOT Handhaving
kinderopvang: Last
onder dwangsom

B02.OOT 1e administratieve
begrotingswijziging
2016

Er heeft geen interne afstemming plaatsgevonden. Er is wel
afstemming met de jurist en de controller van Heusden.
Voorgesteld wordt een pro forma bezwaarschrift op te stellen om
de termijn veilig te stellen. Bij het aanvullen van dit
bezwaarschrift zal afstemming plaatsvinden met de juridische
afdeling van de gemeente Waalwijk.
Bij de buitenschoolse opvang van De Schat ‘De Veste' en De
Schat ‘De Brug' in Waspik heeft een nader onderzoek
plaatsgevonden omdat er op 2 september 2015 een aanwijzing
was gegeven. De overtreding betreft het domein Veiligheid en
gezondheid, met name de samenhang tussen de risicoinventarisatie en het plan van aanpak. Uit het nader onderzoek
blijkt dat de overtreding niet is opgelost. Dit is vastgelegd in het
inspectierapport van 17 november 2015. Nu stap1 ‘de aanwijzing'
de overtreding niet heeft opgelost wordt voorgesteld om verder
te gaan met stap 2 ‘de last onder dwangsom'. Conform het
handhavingsbeleid is het college bevoegd om de last onder
dwangsom op te leggen aan de houder van buitenschoolse
opvang De Schat ‘De Veste' en De Schat ‘De Brug'.
Per 1 januari 2016 is de organisatieontwikkeling vanuit
“Vanzelfsprekend Waalwijk” gerealiseerd. Hierdoor dient de
begroting 2016 op een aantal onderdelen te worden aangepast,
namelijk:

Het college besluit,
De houder van buitenschoolse opvang De
Schat ‘De Veste' en De Schat ‘De Brug' een
last onder dwangsom op te leggen en de
houder middels bijgaande brieven over dit
besluit te informeren.

Het college besluit,
Tot vaststelling van de 1e administratieve
wijziging van de begroting 2016.
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• Aanmaken van nieuwe kostenplaatsen voor ieder team en
afzonderlijk team Programmamanagement;

Besluit

• Realisatie grootste deel van de taakstelling
organisatieontwikkeling 2016 (vanuit beschikbare gelden
programmamanagement, intensivering veiligheid en
leefomgeving en vanzelfsprekend Waalwijk). Van taakstelling van
€ 420.000 resteert in de aangepaste begroting 2016 nog ruim €
62.000, dat zal worden gedekt uit het naar 2016 overgehevelde
budget frictiekosten 2015 (€ 250.000).
De doorbelasting naar de producten (kostendragers) vanuit de
kostenplaatsen is gelijk gehouden. De totale ombouw van de
begroting 2016 is budgettair neutraal.
B03.OOT Addendum
raamovereenkomst
lokale contractering
Wmo en Jeugdhulp
2015

In dit eerste kwartaal van 2016 voert de gemeente de
verantwoording en controle uit van de geleverde en
gedeclareerde zorg over 2015 door de lokaal gecontracteerde
zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp.
Op 22 december 2015 heeft uw college vastgesteld het algemeen
accountantsprotocol, financiële productieverantwoording Wmo en
Jeugdwet 2015, voor 2015 te gaan hanteren (zie collegeadvies
15-0194152). In dat collegeadvies is reeds aangekondigd dat
begin januari 2016 een verdere uitwerking hiervan aan uw
college wordt voorgelegd. Het betreft een addendum op de
raamovereenkomst 2015 met bepalingen om de financiële
rechtmatigheid vast te leggen.
In dit collegeadvies wordt dit addendum op de
raamovereenkomst lokale contractering Wmo en Jeugdhulp 2015
aan u voorgelegd (zie bijlage). In dit addendum worden reële
eisen ten aanzien van de financiële rechtmatigheid gesteld en de
administratieve lasten voor de zorgaanbieders beperkt. Bij het

Het college besluit,
- het addendum op de raamovereenkomst
lokale contractering Wmo en Jeugdhulp 2015
van toepassing te verklaren.
- algemeen directeur Lagendijk zal tijdens de
terugkoppeling aan de teammanagers
mededelen dat bij dergelijke adviezen ook
portefeuillehouder Brekelmans betrokken
moet worden.
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opstellen is gebruik gemaakt van de “De Modeloplegger” die door
VNG en Actiz in 2015 is opgesteld.

Besluit

Na vaststelling van dit addendum door uw college, krijgen alle
betrokken zorgaanbieders deze toegestuurd. De zorgaanbieders
moeten voor 1 februari het addendum ondertekend retourneren
zodat de facturatie en productieverantwoording over 2015 tijdig
en op correcte wijze afgesloten kan worden.
B50.RNO Stand van zaken
inzake mogelijk
maken van
permanente
bewoning op
recreatiepark de
Spranckelaer

Het college wordt verzocht in te stemmen met de inhoud van
bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot de stand van
zaken in het kader van het mogelijk maken van permanente
bewoning op recreatiepark de Spranckelaer. Voor een overzicht
van de stand van zaken wordt verwezen naar de inhoud van de
RIB.
Zoals u in de RIB kunt lezen kunt u over niet al te lange termijn
een advies verwachten in het kader van een verzoek aan de raad
m.b.t. voorfinanciering, aangezien gebleken is dat Coöperatie de
Spranckelaer niet direct over alle financiën kan beschikken in het
kader van financiële haalbaarheid van het plan.
Tevens wordt op dit moment hard gewerkt aan de uitwerking van
het bestemmingsplan. Ook hiervoor geldt dat op korte termijn u
nader zult worden geadviseerd en geïnformeerd over de inhoud
van het bestemmingsplan.

Het college besluit,
In te stemmen met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat
in de brief de navolgende wijzigingen moeten
worden doorgevoerd:
- pagina 1: onder het kopje geschiedenis, 2de
alinea, permanente schrappen;
- pagina 2: onder het kopje heden, laatste zin
vanaf 'wij hopen t/m verzoek' schrappen;
- pagina 2: tekst m.b.t. toekomst volledig
schrappen.

B52.RNO Art. 37 vragen
Fractie PvdA: de te
werk stelling van
mensen met een
handicap

Op 2 december 2015 heeft de Fractie van de PvdA artikel 37 RvO
vragen gesteld over de te werk stelling van mensen met een
handicap. Bijgaand treft u de door de Fractie van de PvdA
gestelde vragen en de concept beantwoording van deze vragen
aan.

Het college besluit,
• kennis te nemen van de vragen gesteld door
de Fractie van de PvdA;
• tot bijgevoegde schriftelijke reactie gericht
aan de Fractie van de PvdA, waarbij antwoord
wordt gegeven op de gestelde vragen.

B53.RNO 12 e wijziging
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en dit leidt tot het wijzigen van de

Het college besluit,
1. De 12e wijziging van de
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Gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers.

Besluit
Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers - voor
Deze wijzigingen hebben m.n. betrekking op de termijnen voor
zover het betreft de bevoegdheden van het
het aanleveren van de jaarstukken en de meerjarenbegroting aan college – vast te stellen;
de raden. Het traject vaststelling van de begroting en
2. De raad een voorstel/advies aan de bieden
begrotingswijzigingen wordt aangepast om de raden meer sturing om de Gemeenschappelijke Regeling
en invloed te geven op het openbaar lichaam. De
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers te wijzigen
ontwerpbegroting dient acht weken voordat deze ter vaststelling
voor zover het betreft de eigen bevoegdheden
aan het AB wordt aangeboden, te worden verzonden aan de
van de raad;
raden van de deelnemende gemeenten. In plaats van 15 juli dient 3. Indien de raad instemt met de voorgestelde
de begroting voortaan 1 augustus bij de provincie te worden
12 e wijziging van de Gemeenschappelijke
aangeleverd. Uiterste aanleverdatum voor de begroting bij de
Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
raden gaat dus acht weken voor 1 augustus zijn. Dit vloeit voort
deze ter inzage te leggen en te publiceren.
uit de verlengde zienswijzetermijn voor de deelnemers: van zes
naar acht weken (art. 35 Wgr).
Aanvankelijk zouden alleen technische wijzigingen als gevolg van
de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen worden
doorgevoerd.
Uiterlijk op 15 april van het lopende jaar biedt het dagelijks
bestuur de conceptbegroting en de voorlopige jaarrekening aan,
aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat de raden
deze informatie beschikbaar hebben ten behoeve van de
zogeheten voorjaarsnota.
Maar in de voorbereiding voor deze wijziging van de GR speelden
vier ontwikkelingen:
1. Het ontbreken van de mogelijkheid tot het maken van aparte
uitvoeringsovereenkomsten met Baanbrekers.
2. Om een aantal zaken in de GR te wijzigen is unanimiteit nodig.
Alleen voor het wijzigen van dit unanimiteitsartikel was geen
unanimiteit nodig.
3. De aankoop van alle aandelen van WML Facilitair
4. Nieuwe financieringssystematiek voor het re-integratiebudget
(inclusief het budget voor de WSW).
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Deze ontwikkelingen zorgen voor een aantal inhoudelijke
aanpassingen van de GR. Op 18 december 2015 is het algemeen
bestuur geconsulteerd over het ontwerp van de 12e wijziging van
de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers (GR). Het AB
steunt het voorstel om de GR op de voorgestelde wijze te
veranderen en heeft een drietal tekstuele wijzigingen
aangebracht. Het college kan de wijziging pas vaststellen nadat
zij hiervoor toestemming heeft gekregen van de gemeenteraad
(artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Het vijfde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016 – 2020 ligt
ter vaststelling voor. Dit GRP omvat de beleidsvoornemens en
maatregelen voor het Waalwijkse rioolstelsel en het daarmee
verband houdende waterbeheer voor de periode 2016 tot en met
2020.
In hoofdlijnen omvat het plan de voortzetting van het tot nu toe
succesvol gebleken rioleringsbeleid.
Vanuit het Bestuursakkoord Water (2011) en het afgesloten
convenant “Samenwerken in de afvalwaterketen
Samenwerkingsverband West Brabant (SWWB)” d.d. 25 februari
2010 wordt onder meer gewerkt aan gemeenschappelijke
beleidsontwikkeling en –uitvoering voor riolering en stedelijk
water. Uitgaande van landelijke wetgeving en dit
gemeenschappelijke beleidskader is voor de planperiode voorzien
in een evenwichtig maatregelpakket, dat is afgestemd op het
beheer van de openbare ruimte en het gemeentelijke waterplan.
Speerpunten vormen hierbij investeren in maatregelen voor
klimaatadaptatie, het bewust maken van de burgers bij de eigen
verantwoordelijkheid bij het treffen van maatregelen op eigen
terrein en het verantwoord gebruik van de riolering.
Doelmatigheid bij het beheer en optimalisatie van
maatschappelijke kosten in het geheel van de waterketen zijn
eveneens uitgangspunten.
De kosten van de maatregelen en het dagelijks beheer vergen

Besluit

Het college besluit,
A. Vaststellen van het concept GRP 2016-2020
en te kiezen voor scenario 3 met bijbehorend
kostendekkingsplan;
B. Tevens de raad te adviseren toestemming
te geven om de voorgestelde werkzaamheden
(bijlage 7 GRP) ten uitvoer te brengen,
waarbij het raadsbesluit als volgt moet worden
geformuleerd:
De raad besluit:
- het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20162020 conform scenario 3 vast te stellen;
- voor de uitvoering van een drietal in 2016
voorgenomen investeringen van € 25.000, €
50.000 en € 500.000 de benodigde middelen
beschikbaar te stellen en daartoe vast te
stellen de …. begrotingswijziging 2016;
- de voor de uitvoering vanaf 2017 benodigde
middelen en de benodigde dekking hiervan
d.m.v. verhoging van de tarieven rioolheffing
(van € 126 in 2016 naar € 152 in 2017
doorgroeiend naar € 156 in 2020), te
verwerken in de begroting 2017.
C. Het concept GRP aanbieden aan de raad
conform de vaststellingsprocedure.
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jaarlijks ca. € 3 miljoen. Om deze kosten te kunnen dekken is in
de komende planperiode vanaf 2017 een stijging van de
rioolheffing voorzien.

B55.RNO Evaluatie Stocksales In maart 2014 heeft het college de beleidsregels
en aanpassing
magazijnverkopen vastgesteld. In de regels is voorzien in een
beleidsregel
evaluatie van de regels.
De raad is toegezegd dat door middel van een
raadsinformatiebrief de uitkomsten van de evaluatie worden
medegedeeld. Kortheidshalve wordt voor de inhoud van de
evaluatie verwezen naar de bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief
Ten behoeve van de evaluatie is contact gezocht met de partijen
die betrokken waren bij de formulering van het beleid, te weten
de WOF en het WBP.
Daarnaast is feitelijke informatie verstrekt door de afdeling LVH
over het aantal vergunningen en eventuele handhavingsacties.
Geconcludeerd wordt dat de vastgestelde regels in het algemeen
voldoen. Naar aanleiding van een incident vorig jaar is wel
gebleken dat de regeling ruimer geïnterpreteerd kan worden dan
de bedoeling is. Om die onduidelijkheid weg te nemen wordt
voorgesteld in de beleidsregels expliciet op te nemen dat onform
de bedoeling van de regeling geldt dat een bedrijf dat maar in
één periode een verkoop wil houden maximaal drie dagen mag
verkopen en dus niet twee verkopen mag houden in dezelfde
periode. De aangepaste beleidsregels zijn bijgevoegd.
In het periodiek bestuurlijk overleg met de WOF is met enige
regelmaat gesproken over handhaving van de beleidsregels.
Daarover zijn ondertussen goede procesafspraken gemaakt die
behelzen dat signalen via de voorzitter worden gecommuniceerd
met de teamleider handhaving. Daarbij zal altijd worden
teruggekoppeld wat de ondernomen actie is.
Er is in de achterliggende periode geen formeel
handhavingsverzoek ingediend. Er zijn wel enkele meldingen
geweest. Deze signalen hadden niet zozeer betrekking op strijd

Besluit

Het college besluit,
1. De beleidsregels magazijnverkopen aan te
passen met de bepaling dat een bedrijf dat
maar in één periode een verkoop wil houden
maximaal drie dagen mag verkopen en dus
niet twee verkopen mag houden in dezelfde
periode en overigens ongewijzigd te
handhaven
2. De raad te informeren overeenkomstig
bijgaande raadsinformatiebrief en deze vast te
stellen
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Besluit
met de beleidsregels maar op detailhandelsverkopen in strijd met
het bestemmingsplan. Daarop is ook adequate actie ondernomen.
Daarnaast is nog een incident geweest t.a.v. McGregor. Bij de
laatste verkoop heeft het bedrijf zich niet gehouden aan de
maatwerkafspraken die zijn gemaakt. Het bedrijf valt niet onder
beleidsregels omdat er een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking
ligt die nog geldt in 2016. Er zal op worden toegezien dat het
bedrijf zich houdt aan de afspraken.
Op 6 november 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van het WOP Centrum/Besoyen. Dit naar
aanleiding van een mede aan de gemeenteraad gerichte brief van
het WOP betreffende het niet nakomen van de parkeernormen in
combinatie met de bouwprojecten in de wijken Centrum en
Besoyen (raad 16 juli 2015 – nr. 82). In de vergadering van de
Commissie Ruimte van 10 september 2015 heeft de
eerstverantwoordelijke portefeuillehouder toegezegd dat de raad
een verslag van dit gesprek ontvangt (ID 51485). Dit verslag treft
u als bijlage aan bij dit advies.

Het college besluit,
1. kennis te nemen van het verslag van het
overleg met het WOP Centrum/Besoyen,
gehouden op 6 november 2015, omtrent de
toepassing van de parkeernormen, gedateerd
26 november 2015;
2. het verslag, door tussenkomst van de
griffie, in handen te stellen van de
gemeenteraad.

Het van gemeentewege gemaakte verslag is op 26 november
2015 per e-mail doorgezonden naar het secretariaat van het WOP
met het verzoek aan de deelnemers namens het WOP te vragen
of hetgeen is gezegd ook op de juiste wijze in het verslag is
opgenomen. Op 26 december 2015 is, eveneens per e-mail,
bericht ontvangen dat de verslaglegging een goede weergave is
van het besprokene. Het WOP betreurt echter wel dat de na dit
gesprek gestuurde aandachtspunten en opmerkingen op de
Parkeernota 2015 niet door college en raad tot bijstelling van
deze nota heeft geleid (raad 17 december 2015 – nr. 136). Deze
brief is overigens door de raad betrokken bij de besluitvorming
over de Parkeernormennota 2015 op 19 november 2015.
B57.RNO Onrechtmatig besluit Op 9 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de OMWB
begrotingswijziging
ingestemd met een begrotingswijziging. Het betreft hier een

Het college besluit,
- het dagelijks en algemeen bestuur van de
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tekort wat geraamd is op bijna 3 miljoen euro. Dit betekent dat
er ook een extra bijdrage gevraagd wordt van de gemeenten om
dit tekort te dekken zonder dat er een mogelijkheid tot zienswijze
door de gemeenteraden en Provinciale Staten wordt gegeven.
Naar onze mening is dit besluit in strijd met de Wet
gemeenschappelijke regelingen en hierdoor onrechtmatig.
In de juiste procesgang dienen de gemeenteraden en Provinciale
Staten geïnformeerd te worden over de begrotingswijziging en in
de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen.
In het bijgevoegde brief wordt op de onjuiste procesgang
gewezen en wordt verzocht om de gemeenteraden en de
Provinciale Staten alsnog te informeren en in de gelegenheid te
stellen zienswijzen in te dienen. Om alle rechten veilig te stellen
wordt ook formeel bezwaar gemaakt tegen het besluit tot
begrotingswijziging van 9 december 2015.

Besluit
OMWB te wijzen op de onjuiste procesgang
met betrekking tot de begrotingswijziging en
te verzoeken de gemeenteraden en Provinciale
Staten alsnog te informeren en de
mogelijkheid te geven om zienswijzen in te
dienen en bezwaar te maken tegen het besluit
tot begrotingswijziging van 9 december 2015,
een en ander overeenkomstig bijgevoegde
brief;
- de brief tevens ter kennisname te sturen
naar alle andere deelnemende raden en
Provinciale Staten;
- de gemeenteraad hierover te informeren
overeenkomstig bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

