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De aanleiding om de bestaande overeenkomst van 2
Het college besluit, in te stemmen met de nieuwe
januari 1987 tussen de gemeente Waalwijk en de ENWA
overeenkomst kabels en leidingen, zoals bijgevoegd.
aan te passen is vooral een aantal gedateerde zaken. Het
Burgemeester Kleijngeld verleent wethouder van
betreffen kleine wijzigingen en het updaten van de huidige Groos volmacht t.b.v. het ondertekenen van de
overeenkomst.
overeenkomst met Brabant Water.
De belangrijkste redenen zijn:
1. de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden;
2. de administratie te vereenvoudigen;
3. de gelijkwaardigheid van de partijen. Waarbij nu
duidelijk is dat de overeenkomst ook geldig is in Waspik en
Sprang-Capelle, de Gemeente Waalwijk dus.
In de collegevergadering van 25 januari 2016 besluit uw
Het college besluit,
college op welke wijze om te gaan met de bezwaarzaken
- De gemeenteraad middels bijgevoegde
tegen besluiten op grond van de Wet maatschappelijke
raadsinformatiebrief te informeren over het besluit
ondersteuning 2015 waarbij het college heeft besloten tot omtrent de bezwaarmakers Hulp bij het Huishouden,
herziening van Hulp bij het Huishouden (HbH). Zie
met dien verstande dat het woord “technisch” uit de
hiervoor het voorstel ‘'Bezwaarschriften gericht tegen te
brief moet worden verwijderd, alleen “wijzigen of
herziening Hulp bij het Huishouden 2015 (16-0006597).
wijzigingen” is voldoende. Daarnaast moet in de
raadsinformatiebrief goed worden uitgelegd dat de
Gezien de gevoeligheid van het onderwerp wordt de
omissie/fout zit in algemeen gebruikelijke.
uitkomst van dit besluit gedeeld met de leden van de
gemeenteraad. Geadviseerd wordt om via bijgevoegde
raadsinformatiebrief de gemeenteraad op de hoogte te
stellen van uw besluit.
Door een toenemende rol en verantwoordelijkheid op het
gebied van toezicht en veiligheid binnen de gemeente is de
inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA)
steeds intensiever.
In lijn met de notitie 'Toezicht op straat en in de wijken'
hebben de BOA's geprioriteerde aandachtsvelden. Hierbij
werken de BOA's nauw samen met de politie. De inzet van
BOA's zorgt voor de ogen en oren op straat waardoor we
effectief kunnen ingrijpen op verstoringen van de
leefbaarheid. De politie is primair aan zet wanneer het

Het college besluit,
• In te stemmen met het advies om de uitrusting van
de BOA's te laten zoals die is en de BOA's niet te
voorzien van geweldsmiddelen;
• De raad hier over te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief, waarbij in de brief aangegeven
moet worden waarom dit besluit nu genomen wordt,
m.a.w. waar komt dit vandaan.
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gaat om handhaven van de openbare orde en veiligheid.
BOA's en politie vullen elkaar dus aan en dragen zo samen
zorg voor de leefbaarheid én veiligheid op straat.
In dit samenspel tussen politie en BOA's is het
noodzakelijk om te kijken naar de uitrusting van de BOA's.
Daarbij gaat het nu over de keuze om de BOA's wel of niet
uit te rusten met geweldsmiddelen.
In dit advies staat aangegeven waarom wij het onnodig en
zelfs onwenselijk vinden om onze BOA's uit te rusten met
geweldsmiddelen.
Sinds 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke
Het college besluit,
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet van
- In te stemmen met de verordening
kracht. Hierop heeft de gemeenteraad van de gemeente
Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015
Waalwijk op 11 december 2014 de Verordening
(eerste wijziging), en deze voor te leggen aan de
Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 en
gemeenteraad, met dien verstande dat het woord
Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2015
“technisch” uit het raadsvoorstel moet worden
vastgesteld.
verwijderd, alleen “wijzigen of wijzigingen” is
In het afgelopen jaar dat beide verordeningen van kracht
voldoende;
zijn, is gebleken dat het nu het moment is om beide
- In te stemmen met de verordening jeugdhulp
verordeningen technisch te wijzigen. Zowel binnen de
gemeente Waalwijk 2015 (eerste wijziging), en deze
Wmo 2015 als de Jeugdwet zijn veranderingen opgetreden voor te leggen aan de gemeenteraad, met dien
die doorgevoerd moeten worden in de verordeningen van
verstande dat het woord “technisch” uit het
de gemeente Waalwijk. In dit voorstel wordt u geadviseerd raadsvoorstel moet worden verwijderd, alleen
deze technische wijzigingen van de verordeningen door te “wijzigen of wijzigingen” is voldoende.
voeren en voor te leggen aan de gemeenteraad. Een
toelichting op de technische wijzigingen van de
BESLUIT in de collegevergadering van 2
verordeningen is bijgevoegd.
februari 2015:
Wmo 2015
Het college besluit, de besluitenlijst van de
In december 2015 heeft de commissie Bezwaarschriften
collegevergadering van 25 januari 2016 vast te
van de gemeente Waalwijk een advies uitgebracht aan het stellen, met dien verstande dat besluit B52 gewijzigd
College van Waalwijk op basis van een binnengekomen
wordt in:
bezwaarschrift. De commissie stelt vast dat één gebruikte Het college besluit:
definitie in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning De raad voor te stellen:
Waalwijk 2015 niet strookt met de definitie in de Wmo
- De verordening Maatschappelijke ondersteuning
2015.
Waalwijk 2015 en de toelichting, behorende bij de
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Het staat de gemeenteraad niet vrij om bij verordening
verordening, in te trekken;
een andere invulling te geven aan een definitie die is
- De verordening Maatschappelijke ondersteuning
vastgelegd in een formele wet. Zodoende moet, naar de
Waalwijk 2015 (eerste wijziging) en de toelichting,
mening van de commissie, de verordening op enkele
behorende bij de verordening, vast te stellen;
artikelen onverbindend worden geacht. Besluiten op basis - De verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2015
van de foutieve definitie kunnen niet op een deugdelijke
en de toelichting, behorende bij de verordening, in te
wijze gemotiveerd worden door het college.
trekken.
Om uw college deugdelijk gemotiveerde besluiten te laten - De verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2015
nemen, is het noodzakelijk om de verordening
(eerste wijziging) en de toelichting, behorende bij de
Maatschappelijke ondersteuning op dit vlak direct te
verordening, vast te stellen.
wijzigen.
Daarnaast wordt voorgesteld om nog enkele andere
technische wijzigingen door te voeren in de verordening.
De verordening wordt waar nodig technisch
gesynchroniseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de
laatste versie van de modelverordening van de VNG
(februari 2015).
Jeugdwet
Enkele technische wijzigingen, deels hetzelfde als in de
verordening Maatschappelijke ondersteuning, dienen ook
te worden doorgevoerd in de Verordening jeugdhulp. Daar
komt bij dat de Jeugdwet in de loop van 2015 op kleine
onderdelen is aangepast. Zo wordt de ouderbijdrage
afgeschaft. Een wetsvoorstel – met terugwerkende kracht
per 1 januari 2016 – wordt binnenkort door minister Van
Rijn ingediend.

