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Van de archivaris van de Ned. Herv. Kerk van Sprang, de
Het college besluit,
heer Vos, is het verzoek ontvangen met de vraag of het
Het betreffende schilderij, voorstellende een zicht op
mogelijk is om een schilderij uit het voormalige
de toren van Sprang van de hand van voormalig
gemeentehuis van Sprang-Capelle, voorstellende een zicht burgemeester Smit, om niet, en in de staat waarin
op de oude kerktoren van de hand van voormalig
het zich bevindt, over te dragen aan de Ned. Herv.
burgemeester Smit, te schenken aan de N.H. kerk. Men wil Kerk te Sprang en dit vast te leggen in een
het werk daar dan opnemen in de permanente expositie
overdrachtsdocument.
van amateurschilders uit Sprang-Capelle met de kerk als
onderwerp. Met het definitief buiten gebruik stellen van
het voormalig gemeentehuis is het werk nu overgebracht
en opgeslagen in het stadhuis van Waalwijk.
Het betreft een gedateerd verdienstelijk amateurwerk en
de economische waarde zal naar verwachting beperkt zijn.
Ook is er geen nieuwe bestemming te verwachten voor dit
werk binnen het stadhuis of eigen gebruik op een andere
locatie.
Naar aanleiding van de ervaringen met de Oswald d'
Aumerie collectie, is eerder vastgesteld dat de gemeente
Waalwijk niet over de benodigde deskundigheid en
faciliteiten beschikt voor goed beheer en het bewaren van
schilderijen. In dat licht is destijds door uw college
besloten dat daar waar een andere passende bestemming
voor een opgeslagen werk zich voordoet, dat u daaraan
mee wilt werken.

A02

Waarborgsom
Circussen 2016

Ik stel uw college daarom voor om het betreffende
schilderij gratis en in de staat waarin het zich bevindt over
te dragen aan de Ned.
In het circusbeleid, vastgesteld door het college op 30
november 2004 als Beleidsregels Circussen, is aangegeven
dat het college jaarlijks de hoogte vaststelt van de
waarborgsom circussen.
De waarborgsom voor circussen voor 2016 wordt net als
vorig jaar vastgesteld op € 1500,00 en de

Het college besluit,
De waarborgsom voor circussen voor 2016 net als
vorig jaar vast te stellen op € 1500,00. De
vergunninghouder dient de waarborgsom te storten
uiterlijk vier weken voordat het desbetreffende
evenemententerrein in gebruik wordt genomen.
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vergunninghouder dient de waarborgsom te storten
College besluit deze procedure aan de teammanager
uiterlijk vier weken voordat het
te mandateren en dat te verwerken in het
desbetreffende evenemententerrein in gebruik wordt
mandaatbesluit en register.
genomen.
Collectieve dagen
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke
Het college besluit,
voor de horeca 2016 Verordening dient het College de dagen aan te wijzen
De collectieve dagen 2016 overeenkomstig bijgaand
waarop een collectieve festiviteit gehouden mag worden.
overzicht vast te stellen.
Op dergelijke dagen mag een horecabedrijf –binnen de
grenzen van het geldende beleid- meer geluid ten gehore
(laten) brengen dan op normale dagen.
Zoals de afgelopen jaren zijn de collectieve dagen
gekoppeld aan (jaarlijkse) evenementen in de drie
verschillende kernen. Een overzicht van voorgestelde
collectieve dagen 2016 treft u bijgaand aan. Het aantal
dagen is gelijk aan 2015.
Het aantal “individuele dagen” c.q. incidentele festiviteiten
is conform artikel 4.3 van de APV vastgesteld op maximaal
8 per kalenderjaar.
Aanpak wees- en
Sinds 2012 krijgt de gemeente Waalwijk jaarlijks zo'n
Het college besluit,
wrakfietsen
tachtig fietsen binnen via ruimingsacties uit
• In te stemmen met het voorstel om de wees- en
fietsenstallingen of via meldingen van inwoners over
wrakfietsen door Twiddus af te laten handelen;
fietsen zonder eigenaar. Deze fietsen werden tot voor kort • In te stemmen met een jaarlijkse donatie van 10%
tijdelijk opgeslagen in een leegstaand pand van de
van de weesfietsen aan Stichting De Strohalm.
gemeente. Na de wettelijke bewaartermijn van 3 maanden
kan de gemeente de fietsen afvoeren.
In dit collegevoorstel wordt uiteengezet hoe de gemeente
Waalwijk de afhandeling rondom deze fietsen wil gaan
uitvoeren.
Administratieve
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de Het college besluit tot vaststelling van de 2e
begrotingswijziging
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
administratieve wijziging van de begroting 2016.
2016102
bijgaand de 2e administratieve begrotingswijziging 2016
aan.
Onderwerp

In deze begrotingswijziging zijn o.a. de financiële mutaties
als gevolg van de herijkte deelbegroting Jeugd 2016
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opgenomen, zoals door de raad besloten in zijn
vergadering van 17 december 2015.
De mutaties zijn toegelicht op de begrotingswijziging.
Ten behoeve van het opstellen van het
Uitvoeringsprogramma EPL is het van belang een peiling
van de ondernemerstevredenheid in Langstraatverband uit
te voeren. Door te monitoren wordt de tevredenheid van
de ondernemers inzichtelijk gemaakt. We kunnen beter
bepalen waar we de accenten kunnen leggen in de
beleidsuitvoering. Bij een herhaling van de peiling kunnen
we de voortgang meten en zijn we beter in staat om onze
dienstverlening aan ondernemers te benchmarken met
andere gemeenten. Er wordt in dat verband samen
opgetrokken met de ondernemers in en de gemeenten
Waalwijk en Heusden. Loon op Zand haakt wellicht in een
later stadium aan.
De ondernemerspeiling moet bijdragen aan de doelstelling
om het ondernemersklimaat te verbeteren en daarop te
kunnen sturen. Door op vaste punten te meten kan
worden gemonitord of hierin vooruitgang wordt geboekt.
Naast een ondernemerspeiling wordt voorgesteld om ook
een ondernemerspanel op te richten, waarbij de
ondernemers met enige regelmaat zullen worden benaderd
om hun inbreng te hebben op actuele thema's en
beleidskeuzes waar de gemeente voor staat. Er wordt
vanuit gegaan dat dit budgettair neutraal kan worden
uitgevoerd, d.w.z. dat de werkzaamheden binnen de
formatie worden uitgevoerd. Mocht dit anders zijn dan
wordt een separaat voorstel voorgelegd.
Sinds 1 januari 2015 werken de deelnemende gemeenten
van de regio Hart van Brabant formeel samen op het
gebied van de bovenlokale jeugdhulptaken. De afspraken
hierover zijn

Het college besluit:
Een1. Een peiling ondernemingsklimaat (POK) uit te
voeren die als basis kan dienen voor vergelijking
tussen verschillende gemeenten en tijdsperioden.
2. Opdracht te verlenen aan Ecorys/Totta voor het
uitvoeren van de peiling, waarmee wordt geopteerd
voor hetzelfde bureau als Heusden
3. WOF, WBP, VOSC en Centrummanagement
gelegenheid geven extra vragen te stellen.
4. Te gaan werken met een vast ondernemerspanel
voor de Langstraat.

Het college besluit,
1. In te stemmen met de overeenkomst “Protocol
verwerking persoonsgegevens bovenlokale
jeugdhulptaken” die wordt gesloten tussen de
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geformaliseerd via de gemeenschappelijke regeling en
gemeente Waalwijk en de
nader vastgelegd in de “Uitvoeringsovereenkomsten
Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van
Bovenlokale Jeugdhulptaken” en de overeenkomst
Brabant;
“Gastheergemeente Overeenkomst Uitvoering Bovenlokale 2. De overeenkomst te laten ondertekenen door
Taken Jeugdzorg Hart van Brabant”. In deze
burgemeester Kleijngeld en te retourneren
overeenkomst is bepaald dat er nog nadere afspraken
aan het Algemeen Bestuur van de
zouden worden vastgelegd over het privacy-protocol.
Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van
In samenwerking met AKD advocaten & notarissen en
Brabant.
enkele ambtelijke vertegenwoordigers is in opdracht van
de Regio HvB het protocol verwerking persoonsgegevens
bovenlokale jeugdhulptaken geformuleerd. Dit protocol
wordt bij deze ter goedkeuring voorgelegd aan alle
colleges van de gemeenten in de regio Hart van Brabant
en de gastheergemeente Tilburg.
De concept – overeenkomst is ter consultatie voorgelegd
aan de Bestuurscommissie Jeugd en op 10 december 2015
akkoord bevonden door het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant. Op
grond van artikel 14 van de Wbp bestaat de verplichting
voor deelnemende gemeenten om deze ( bewerkers)
overeenkomst te sluiten. De GR Regio Hart van Brabant
legt vervolgens in een (sub bewerkers) overeenkomst
eenzelfde verplichting door naar de gastheergemeente als
feitelijke uitvoeringsorganisatie.
In uw vergadering van 26 mei 2015 heeft u verzocht om
Het college besluit niet conform.
schriftelijk op de hoogte te worden gesteld t.a.v. de wijze
1. Voor de dekking van de kosten voor de inzet van
waarop de ontmanteling van het CJG heeft plaats
de “schakelfunctionaris” van de GGD HvB
gevonden. Van 2008 t/m 2014 hebben gemeenten een
in het primair – en het voorgezet onderwijs in 2016
decentralisatie - uitkering ( doeluitkering) ontvangen voor een budget beschikbaar stellen van
de
€ 107.059;
uitvoering van de Integrale Jeugdgezondheidszorg ( JGZ)
2. Op basis van de evaluatie tweede helft 2016 zal
en het CJG ( deel 2, WMO). De middelen voor de
bezien worden of blijvend gewerkt gaat worden met
uitvoering van de JGZ zijn beschikbaar gesteld aan de
zogenaamde "schakelfunctionaris" en als dat aan de
GGD HvB. Dit betreft een wettelijke verplichting die ook
orde is zal de dekking plaats vinden vanuit het Wmovanaf 2016 gecontinueerd moet worden. Het budget CJG
innovatiebudget.
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(deel 2 WMO) is tot 2015 ingezet voor realisatie van een
fysiek loket CJG in Balade met daaraan gekoppeld de inzet
van professionals voor opvoed- en opgroeiondersteuning
en de uitvoering van 5 projecten.
Nadat via de kabinetsplannen bekend werd gemaakt dat
gemeenten met ingang van 1-1-2015 verantwoordelijk
zouden worden voor o.a. de jeugdhulp werd besloten om
het CJG- loket op te heffen en onderdeel te maken van de
gemeentelijke Toegang. Tevens werden de 5 projecten
teruggebracht naar 3 projecten in 2013. In 2015 zijn
vervolgens de 3 projecten geïntegreerd tot 1 project.
Vanaf 2015 is voor de uitvoering van de samengevoegde
projecten een budget door u beschikbaar gesteld van €
109.267 en voor de bekostiging van de huur in Balade een
bedrag van € 10.000. Tezamen een benodigd bedrag van
€ 119.267. In 2015 is van het CJG budget deel 2 nog een
bedrag afgehaald ad € 21.126 t.b.v. de Toegang ( team
WijZ). Het budget voor opvoeden opgroeiondersteuning is
daarmee in 3 jaar teruggebracht van € 364.220 naar €
192.667. Voor 2016 is een structureel bedrag beschikbaar
van € 192.667 en incidenteel een bedrag van € 45.906 (
overheveling 2015) . Van het structureel bedrag is €
109.267 bestemd voor de uitvoering van het project
“vrijwillige gezinsondersteuning” en € 10.000 voor de
huurverplichtingen in Balade.
Voor 2016 resteert er dan nog een structureel bedrag van
C 73.400 en een incidenteel bedrag van C 45.906 (C
119.306). In het kader van de aansluiting tussen de
jeugdhulp en het Passend Onderwijs wordt voorgesteld
deze middelen in te zetten voor het realiseren van de
functie "schakelfunctionaris" bij het onderwijs. Uw college
heeft in 2014 besloten het schoolmaatschappelijk werk
niet meer te subsidiëren. Met de
Samenwerkingsverbanden PO en VO is in het OOGO ( Op
Overeenstemming Gericht Overleg) van februari 2015
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afgesproken dat voor het vervallen van deze voorziening
gezocht wordt naar een alternatief om de jeugdhulp en het
Passend Onderwijs op elkaar aan te laten sluiten. Dit is
gevonden in het positioneren van een zgn.
"schakelfunctionaris" van de GGD HvB t.b.v. de inzet op de
scholen. De taak van de "schakelfunctionaris" is tweeledig
te
weten: 1. intern op de scholen om in samenwerking met
de leerlingbegeleiders en de zorgcoördinatoren de
enkelvoudige casussen van kinderen/gezinnen op te lossen
en 2. extern schakelen met
team WijZ voor het oplossen van de casussen met
meervoudige jeugdproblematiek. De jaarlijkse lasten voor
de invulling van de schakelfunctionaris bedragen C
107.059. Er is voor 2016 een
budget beschikbaar van C 119.306 waardoor er nog een
bedrag resteert van C 12.247. In 2016 zal periodiek een
evaluatie plaats vinden met deelnemende partijen op basis
waarvan er een voorstel voor 2017 zal worden opgesteld.
Dit voorstel dient te worden meegenomen bij de
Kaderstelling begroting 2017.
In de openbare vergadering van de commissie Ruimte,
Het college besluit,
welke gehouden is op 1 oktober 2015, is bij de bespreking • De gemeente Waalwijk onderschrijft dat de
van het mobiliteitsplan Waalwijk de vraag gesteld op welke burger/bedrijf in beginsel toegang heeft tot
wijze de gemeente Waalwijk omgaat met het actief
overheidsinformatie en dat daarbij “openbaar, tenzij”
openbaar maken van overheidsinformatie. In de bijlage is als uitgangspunt wordt gehanteerd.
de raadsinformatiebrief opgenomen welke in gaat op de
• Concreet invulling wordt gegeven aan
consequenties van het actief openbaar stellen van
bovengenoemd uitgangspunt door aan te haken op
openbare gegevens en wat de visie van de gemeente
landelijke overheidsbrede initiatieven om open data
Waalwijk hierop is.
pro-actief te publiceren op www.data.overheid.nl.
• In te stemmen met de raadsinformatiebrief zoals
Het landelijke uitgangspunt, dat de burger in beginsel
deze in bijlage is opgenomen.
toegang heeft tot overheidsinformatie en dat “openbaar,
tenzij” als uitgangspunt wordt gehanteerd, wordt door de
gemeente Waalwijk ook onderschreven. Alleen
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zwaarwegende belangen, zoals in de wet verankerd,
kunnen reden zijn om de openbaarheid te beperken.
Om concreet invulling te geven aan bovengenoemd
uitgangspunt gaat Waalwijk aanhaken op landelijke
overheidsbrede initiatieven om open data pro-actief te
publiceren op www.data.overheid.nl. Hiermee wil de
gemeente Waalwijk de transparantie en toegankelijkheid
van informatie voor haar burgers en bedrijven vergroten.
Het onderwerp open data is daarom ook opgenomen in het
recent door het college vastgestelde strategisch
informatiebeleidsplan 2015-2018.
Op 4 januari heeft de Fractie van de SGP artikel 37 RvO
vragen gesteld over de weekmarkt. Bijgaand treft u de
door de Fractie van de SGP 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 SGP;
• tot bijgevoegde schriftelijke reactie gericht aan de
Fractie van de SGP, waarbij antwoord wordt gegeven
op de gestelde vragen, met dien verstande dat in de
inleiding een passage moet worden opgenomen
waarin wordt aangegeven dat met de
centrumontwikkeling ook gekeken wordt naar de rol /
positie van de weekmarkt, bij antwoord 6 en 7 dient
het woord "gering" te worden geschrapt. Laatste
alinea m.b.t. correspondentie schrappen.
Aanpassingen i.o.m. portefeuillehouder.
B52.RNO Beantwoording
Namens de SGP-fractie heeft dhr. Tiemstra diverse keren
Het college besluit,
vragen SGP-fractie
vragen gesteld op grond van art. 37 RvO over Wmo
1. kennis te nemen van de vragen van dhr. R.
op grond van art. 37 huishoudelijke hulp en n.a.v. de brief van de
Tiemstra namens de SGP-fractie d.d. 22 december
RvO over Wmo
staatssecretaris van VWS d.d. 1 dec 2015 met daarin
2015, 11 januari en 12 januari 2016;
huishoudelijke hulp aandachtspunten Wmo 2015 (22 december 2015, 11
2. kennis te nemen van de brief van de
en n.a.v. de brief
januari en 12 januari 2016). Omdat de vragen (en dus ook staatssecretaris van VWS d.d. 1 dec 2015 met daarin
van de
de beantwoording) met elkaar in verband staan, worden
aandachtspunten Wmo 2015;
staatssecretaris van deze gezamenlijk behandeld.
3. tot een schriftelijke reactie gericht aan de heer R.
VWS d.d. 1 dec.
Tiemstra, volgens bijgevoegd concept.
2015 met daarin
De vragen van de heer Tiemstra d.d. 22 december 2015
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(incl. bijlage, zijnde de brief van de staatssecretaris van
VWS d.d. 1 december 2015), 11 januari en 12 januari
2016 zijn bijgevoegd, evenals de concept-reactie.
Het college wordt geadviseerd om de vragen te
beantwoorden conform bijgevoegd concept.

