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In 2005 is met het bestuur van Stichting Willem van
Het college besluit,
Oranje een “overeenkomst tot doordecentralisatie van
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
huisvestingsvoorzieningen in het voortgezet onderwijs te
de overeenkomst tot wijziging van de met Stichting
Waalwijk” gesloten. In artikel 7 van de overeenkomst is
Willem van Oranje gesloten "overeenkomst tot
geregeld dat bij gewijzigde omstandigheden in overleg de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen in
overeenkomst kan worden gewijzigd. In genoemd artikel is het voortgezet onderwijs te Waalwijk ".
o.a. bepaald
dat partijen in ieder geval met elkaar in overleg treden bij
het oprichten van een nevenvestiging zoals bedoeld in
artikel 75 en 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft
ingestemd met het verzoek van Stichting Willem van
Oranje om per 1 augustus 2015 ten behoeve van de
opleiding Internationale Schakelklas (ISK) een
nevenvestiging te bekostigen. In verband met de
huisvesting van de ISK dient de
doordecentralisatieovereenkomst te worden aangevuld.
Met het schoolbestuur is overeenstemming bereikt over de
aanvulling op de overeenkomst. Het wijzigen van de
doordecentralisatieovereenkomst is een bevoegdheid van
de gemeenteraad.
De laatste jaren zijn er vaak discussies geweest over de
Het college besluit,
kwaliteit van de velden van voetbalvereniging WSC op
middels bijgaand raadsvoorstel en –besluit de raad
sportpark Eikendonk. WSC was hier uitermate ontevreden voor te stellen:
over, evenals de ontoereikende bespelingscapaciteit. Voor 1. Akkoord te gaan met de omvorming van de velden
aanvang van het lopende seizoen zijn door de gemeente
1 en 2 op sportpark Eikendonk van natuurgras naar
ongeveer € 40.000 extra kosten gemaakt om de velden
kunstgrasvelden.
goed bespeelbaar te krijgen. Dit was aanleiding om nader 2. In te stemmen met de voorgestelde financiering
onderzoek in te stellen naar de oorzaak hiervan.
3. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat de
819.000
slechte kwaliteit van de grasvelden een gevolg is van
4. De bijdrage van voetbalvereniging hiervan te
overbespeling (teveel teams t.o.v. het aantal velden) en
bepalen op € 546.000 en dit bedrag te ontvangen in
van bodemtechnische oorzaken. Dit probleem wordt
2016.
opgelost door twee (velden 1 en 2) natuurgrasvelden om
5. Het gemeentelijk aandeel van € 273.000 te
te bouwen tot kunstgrasvelden. De totale investering
dekken via onttrekking uit de algemene reserve en
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bedraagt € 819.000 excl.). Met de vereniging is een
deze ter dekking van de kapitaallasten te storten in
financieringsmodel afgesproken dat een gezamenlijke
een geblokkeerde reserve
inspanning betekent.
6. Garant te staan voor een door WSC af te sluiten
1. De vereniging sluit voor 1/3 deel een lening af en
geldlening van € 273.000 ten behoeve van de
vraagt hiervoor garantie van de stichting Waarborgfonds
realisering van deze velden, onder voorwaarde dat
Sport.
WSC vooraf aantoont financieel gezond en
2. De vereniging sluit voor 1/3 deel een lening af met
kredietwaardig te zijn, zulks ter beoordeling van het
gemeentegarantie.
college
3. De gemeente betaalt 1/3 deel van de investering ad. €
7. Ter dekking van de kapitaallasten van het
273.000 (dekking uit algemene reserve).
gemeentelijk aandeel in toekomstige
vervangingsinvesteringen € 273.000 opnemen in het
Met de vereniging is overeengekomen dat deze
“overzicht vervangingsinvesteringen” vanaf de
verdeelsleutel ook geldt voor toekomstige
begroting 2017
vervangingsinvesteringen in dit project (bijvoorbeeld de
8. De begroting overeenkomstig structureel aan te
toplaag na 10 jaar en onderlaag, hekwerk en verlichting na passen
30 jaar).
9. In afwijking van de nota waardering en
Realisatie van de velden vindt plaats in de zomer van
afschrijving, de afschrijvingstermijn voor deze
2016. Het proces om dit, samen met ingenieursbureau
toplagen te wijzigen van 12 jaar in 10 jaar
Copier, te realiseren is besproken met de afdeling inkoop
10. In raadsvoorstel een slotparagraaf opnemen
en is haalbaar.
waarin wordt aangekondigd dat het college m.b.t.
kunstgrasvelden beleidsregels in procedure brengt
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgaande
welke medio 2016 ter besluitvorming aan de raad
raadsvoorstel. Hierin kunt u lezen dat met deze
zullen worden voorgelegd.
investering wordt voorkomen dat we te maken krijgen met 11. Concept-beleidsregels aanbieden voor het college
structurele extra onderhoudskosten (tussen € 30.000 en € van 1 maart.
40.000 per jaar) om de velden in goede staat te krijgen en
te houden. Met de vereniging zijn constructieve
gesprekken gevoerd en we hebben goede afspraken
BESLUIT college in de collegevergadering van 1
gemaakt over een gezamenlijke inbreng bij de oplossing
maart 2016:
van het probleem. WSC is een groeiende, bloeiende en
gezonde vereniging, die een positieve bijdrage levert aan
Het college besluit, de besluitenlijst van de
ons sportbeleidsdoel; zoveel mogelijk mensen te laten
collegevergadering van 23 februari 2016 vast te
sporten en bewegen. In het raadsvoorstel treft u een
stellen, met dien verstande dat m.b.t. B51 WSC bij
beknopte inhoudelijke opbouw van de kostenraming aan.
punt 11 moet staan: in één van de volgende
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collegevergaderingen.

Industrieterrein Haven Acht fase 1 is in ontwikkeling. Op
dit industrieterrein is door BOL.com een groot perceel
gekocht waarop in 2016 het pand zal worden gebouwd. In
2017 gaat BOL.com in bedrijf en gaat er aanzienlijk meer
(vracht)verkeer van en naar de A59 rijden. Voor de
ontsluiting van het verkeer is een goede wegenstructuur
bedacht. Omdat deze wegen op zijn vroegst in 2020
gereed zullen zijn zal het verkeer voorlopig over de
Kloosterheulweg moeten rijden. De Kloosterheulweg is nu
te smal. Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te
bereiken moet de Kloosterheulweg worden
gereconstrueerd. Uitgangspunt hierbij is dat de
infrastructurele maatregelen die daarvoor nodig zijn zoveel
als mogelijk toekomstbestendig zijn. De werkzaamheden
dienen plaats te vinden in 2016. In het IUP 2017-2018
staat de reconstructie van een deel Altenaweg op het
programma. Om de bereikbaarheid van BOL.com ook via
deze weg te garanderen stellen wij voor om de
voorbereiding voor het gehele project op te starten en het
deel Altenaweg (tussen Industrieweg en Sluisweg) eind
2016 uit te voeren. Als beide projecten zijn afgerond wordt
het verkeer veilig afgewikkeld en blijft de ontsluiting
Haven Acht en centrum tijdens de aanleg van het GOL
gewaarborgd. Het resterende deel van de Altenaweg
(Zomerdijkweg en Emmikhovensestraat) wordt uitgevoerd
in 2017.
Raadsvoorstel
In uw vergadering van 16 februari 2016 heeft u besloten
ophoging krediet
het raadsvoorstel tot ophoging van het krediet voor de
vervangende
vervangende nieuwbouw van CBS De Brug in Waspik aan
nieuwbouw CBS De te houden. Aan de algemeen directeur is verzocht om
Brug
(vóór de collegevergadering van 23 februari 2016) na te
gaan of er een krediet is voor de inrichting van de
openbare ruimte bij de nieuwbouw CBS De Brug en tevens

Het college besluit, de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reconstructie
Kloosterheulweg in 2016 conform voorlopig ontwerp
Kloosterheulweg 1423-3105-3 en het totaalbedrag
€1.491.000,- ex BTW beschikbaar te stellen uit
exploitatie afbouw Haven I t/m VI
(€370.000+121.000) en restant IUP 2013/2014
(€1.000.000);
2. In te stemmen om het project
Vrouwkensvaartsestraat inclusief gedeelte
Geallieerdenweg uit het IUP 2015/2016 te halen en
te agenderen voor het IUP 2017/2018 en het
vrijgekomen bedrag van €671.000,- in te zetten voor
het deel reconstructie Altenaweg tussen
Industrieweg+ Sluisweg.(€600.000,-);
3. In te stemmen met de vaststelling van de 9e
begrotingswijziging 2016 waarin de
beschikbaarstelling van de benodigde kredieten wordt
geborgd.

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van het antwoord op de
collegevragen over de bekostiging van de inrichting
van de openbare ruimte bij de nieuwbouw van CBS
De Brug in Waspik;
2. De raad voor te stellen:
- Een aanvullend krediet van € 270.000 beschikbaar
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aan te geven wanneer uitvoering zal plaats vinden en
te stellen voor het realiseren van de vervangende
waaruit e.e.a. wordt gedekt. In dit advies worden de
nieuwbouw van CBS De Brug;
vragen van het college beantwoord.
- De kapitaallasten te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) van kracht. In het kader hiervan
heeft de gemeenteraad op 11 december 2014 de
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk
2015 en het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning
Waalwijk 2015 vastgesteld. Hierin zijn de beleidskaders
voor de uitvoering van de Wmo opgenomen. De
beleidsregels zijn onlosmakelijk verbonden aan de
beleidsplannen en de verordeningen en zijn richtlijnen van
het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van
duidelijkheid naar de burger.
Aanleiding
In het afgelopen jaar dat de verordening en beleidsregels
van kracht zijn, is gebleken dat het nodig is om in zowel
de verordening als de beleidsregels een aantal wijzigingen
door te voeren. Wat betreft de Verordening
Maatschappelijke ondersteuning heeft uw college in de
vergadering van 25 januari 2016 hierover een besluit
genomen. Deze aangepaste verordening wordt op 10
maart aan de gemeenteraad voorgelegd.
In dit advies worden u de voorgestelde aanpassingen van
de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
voorgelegd.
Wijzigingen in de beleidsregels
Een van de redenen om de beleidsregels te wijzigen is het
feit dat de commissie Bezwaarschriften van de gemeente
Waalwijk in december 2015 een aantal adviezen heeft
uitgebracht aan het college (o.a. advies CB15/30) op basis

Het college besluit,
1. Akkoord te gaan met de eerste aanpassingen van
de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning.
2. Kennis te nemen van het advies van de Wmo
Adviesraad d.d. 15 februari 2016 inzake de concept
beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
Waalwijk 2015 (eerste wijziging).
3. De Wmo-Adviesraad middels voorgestelde
beantwoording te antwoorden op hun uitgebrachte
advies op de eerste aanpassingen van de
beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning.
4. De bijgevoegde raadsvoorhangbrief te sturen naar
de leden van de raad, met dien verstande dat moet
worden aangegeven dat de financiële consequenties
die voortvloeien uit de eerste aanpassingen van de
beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning er
vooralsnog vanuit gegaan wordt dat een en ander
bekostigd kan worden uit de daarvoor in de begroting
opgenomen bestaande budgetten en hen gedurende
twee weken de gelegenheid te geven om te reageren.
5. Bij geen reactie van de raad over te gaan tot
publicatie van de aanpassingen van de beleidsregels
Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015
(eerste wijziging).
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van binnengekomen bezwaarschriften. De commissie
adviseert het college om beleid vast te stellen rondom het
vraagstuk ‘’financiële draagkracht van de individuele cliënt
en het algemeen gebruikelijk stellen van de eerste drie uur
Hulp bij het Huishouden 1’’.
In de collegevergadering van 16 februari heeft u reeds het
voornemen vastgesteld om de beleidsregels rondom Hulp
bij het Huishouden aan te passen. De aanpassingen
betekenen meer maatwerk voor de cliënt en een betere
aansluiting op de Wmo 2015.
Daarnaast zijn enkele omissies aangepast in de
voorgestelde beleidsregels. Tevens is er een betere
aansluiting met de praktijk beschreven in de voorgestelde
aanpassingen. In dit collegeadvies worden alle
voorgestelde aanpassingen van de beleidsregels aan uw
college voorgelegd.
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is
bijgevoegd.
Advies Wmo-Adviesraad
De Wmo-Adviesraad heeft op 15 februari 2016 een
gevraagd advies uitgebracht op de concept beleidsregels
Maatschappelijke ondersteuning 2015 (eerste wijziging).
Uw college wordt geadviseerd om middels bijvoegde
conceptreactie de Wmo-Adviesraad te beantwoorden.
Raadsvoorhangbrief
In de raadsvergadering van 11 december 2014 is door de
raad verzocht om een raadsvoorhangbrief zodat de raad
desgewenst nog een advies op gewijzigde beleidsregels
kan geven. De raad heeft een reactietermijn van twee
weken.
Aangezien met de raad is afgesproken, dat alle wijzigingen
van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning met
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een raadsvoorhangbrief worden voorgelegd aan de raad, is
een concept raadsvoorhangbrief bijgevoegd.

