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B01.OOT Regionale
Energiestrategie

B02.OOT Zienswijze
beleidsregels
bereikbaarheid en
bluswatervoorziening
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Samenvatting / toelichting
Besluit
De ambitie van Nederland is om in 2050 een CO2 arme,
Het college besluit,
veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te
- Akkoord te gaan met de ondertekening van de regio
hebben. De energietransitie die nodig is om deze ambitie
overeenkomst met de VNG voor de ontwikkeling van
te halen heeft maatschappelijke impact. De transitie gaat
de regionale energiestrategie voor de Regio Hart van
over de gemeentegrenzen heen en is steeds meer
Brabant;
regionaal gericht. De VNG heeft i.s.m. IPO en UvW een
- Wethouder J. van Groos te mandateren om namens
voorstel richting het Rijk gedaan om met behulp van een
de regio Hart van Brabant de overeenkomst te
energiestrategie op regionaal niveau de energietransitie
ondertekenen.
stevig in te zetten en daarmee te versnellen. Het voorstel
van de drie koepelorganisaties bestaat uit het opzetten
van een lerend netwerk waarin vijf pilot regio’s een
regionale energiestrategie gaan ontwikkelen. Regio Hart
van Brabant is gekozen als één van de vijf pilotregio’s.
Voor het uitvoeren van de pilot is het nodig dat door de
regio een overeenkomst wordt gesloten met de VNG. Deze
regio overeenkomst moet worden goedgekeurd door de
colleges van alle negen regiogemeenten. In de regio
overeenkomst worden de afspraken vastgelegd over de
uitvoering van de pilot. De ontwikkeling van de regionale
energiestrategie wordt via de VNG gefinancierd door het
Rijk. De regionale energiestrategie draagt bij aan onze
eigen ambitie om in 2043 klimaatneutraal te zijn.
Het college besluit,
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
•
Kennis te nemen van de nieuwe beleidsregels
adviseert gemeenten op het gebied van brandweerzorg.
•
In te stemmen met de zienswijzen zoals
De VRMWB wenst de advisering eenduidig te organiseren
verwoord in de bijgevoegde brief aan de VRMWB
en beoogt een Brabant-brede uitwerking van
bereikbaarheid en bluswatervoorziening.
Daartoe zijn nieuwe interregionaal afgestemde
beleidsregels geformuleerd.
Het college kan zienswijzen op deze beleidsregels
indienen.
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B03.OOT Subsidieverzoek
Goalball Vereniging
Waalwijk
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Op 8 maart jl. is het collegeadvies over de
subsidieaanvraag van de Goalball Vereniging Waalwijk
voor 2016 van € 1.638 aangehouden. U heeft verzocht om
een nadere (financiële) toelichting.
De activiteiten van de vereniging bestaan uit het
aanbieden van trainingen en deelname aan de landelijke
Goalball competitie, organiseren van toernooien voor
mensen met en zonder visuele beperking en het verzorgen
van clinics in het onderwijs en het bedrijfsleven. De
doelgroep van blinden en slechtzienden komt hierdoor
positief in het voetlicht en de vereniging levert hiermee
een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Zonder
gemeentelijke subsidie rekent de vereniging vanaf 2016
met een jaarlijks begrotingstekort van ongeveer € 800.
Het subsidiebedrag van € 350 dat we tot 2015 hebben
verstrekt (ter dekking van de huurlast) is dus vanaf het
jaar 2016 niet meer toereikend.
Gelet op de reeds jarenlange subsidierelatie en het feit dat
de activiteiten van de vereniging bijdragen tot het
versterken van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk
wordt voorgesteld aan Goalball Vereniging Waalwijk een
meerjarige waarderingssubsidie voor de jaren 2016 t/m
2019 toe te kennen voor het bedrag van € 800 per jaar.
De subsidie past binnen artikel 20 Sportbeleid van de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2016, lid
20.3.3 activiteiten die aansluiten bij de
transitiedoelstellingen in het sociale domein.
De ingediende subsidieaanvraag voor 2016 van € 1.638 is
inclusief een bijdrage in de aanschaf van wedstrijdshirts
van € 850. Aanschaf van sportkleding komt volgens lid

Het college besluit,
- Goalball Vereniging Waalwijk over de jaren 2016
t/m 2019 op grond van artikel 20 Sportbeleid van de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
2016, lid 20.3.3 een jaarlijkse waarderingssubsidie
van € 800 toe te kennen;
- De subsidieaanvraag van € 838 af te wijzen op
grond van de genoemde voorwaarden volgens lid
20.4 van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2016 en artikel 14c van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015,
activiteiten geven geen invulling aan de doelstelling
of beleid van gemeente.
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DTNP centrumvisie
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20.4 van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2016 niet voor subsidie in aanmerking.
Voorgesteld wordt de aanvraag voor het bedrag van € 838
af te wijzen op grond van lid 20.4 van genoemde
subsidieregeling en artikel 14c van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015, activiteiten
geven geen invulling aan de doelstelling of het beleid van
gemeente.
In het Position Paper Waalwijk-centrum is de huidige
situatie van het centrum geïnventariseerd en zijn de
opgaven geformuleerd. Nu kan/moet worden begonnen
aan de vervolgstap; het opstellen van een nieuwe
centrumvisie. In overleg met DTNP is het te doorlopen
proces uitgeschreven, zie bijlage waarnaar kortheidshalve
wordt verwezen. Het totale proces (en de uiteindelijke
uitkomst daarvan) is gelet op het iteratief karakter en de
afhankelijkheid van externe stakeholders lastig vooraf
nauwkeurig te voorspellen. Daarom is op het punt van
kostenraming en opdrachtverlening gekozen voor een
stapsgewijze opdrachtverlening. Voor de eerste fase,
bepalen van een haalbaar programma en opstellen van
ruimtelijke varianten uitmondend in een kick-off met alle
stakeholders, bedragen de kosten € 11.850,- excl. BTW.

Het college besluit,
Droogh Trommelen en Partners opdracht te verlenen
voor de eerste fase van het proces om te komen tot
een nieuwe centrumvisie en de daaraan verbonden
kosten, € 11.850,- excl. BTW, ten laste te brengen
van de voor het Programma Binnenstad beschikbare
middelen.

