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Op 27 mei 2015 heeft het hoofd van de afdeling OBV, namens
uw college, een verkeersbesluit genomen betreffende het
instellen van een snelheidsregime van 30 km per uur in de
Emmikhovensestraat, tussen Heulstraat en Grotestraat, en de
Grotestraat, tussen Emmikhovensestraat en Mr. van
Coothstraat. De enige reden daarvoor is dat, gelet op de
geringe lengte van deze wegvakken, het redelijkerwijs niet
mogelijk is hier een veel hogere snelheid te ontwikkelen, gelet
ook op het feit dat aan het einde een zijweg moet worden
ingeslagen. Wat daarbij helaas over het hoofd is gezien is dat,
in het kader van het verkeersveiligheidsprincipe Duurzaam
Veilig, daarmee ook de functie die deze wegvakken innemen in
het verkeerssysteem van Waalwijk, wijzigt: van
gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg. Naar aanleiding
van een tegen dit verkeersbesluit ingediend bezwaar is aan het
licht gekomen dat aan deze functiewijziging geen enkel besluit
van college of gemeenteraad ten grondslag ligt. Tegen dit
verkeersbesluit is een bezwaar ingediend. Dezerzijds wordt, na
met medewerkers van de interne juridische afdeling te hebben
overlegd, geen mogelijkheid gezien dit verkeersbesluit ten
overstaan van de Bezwarencommissie overeind te houden. Uw
college wordt geadviseerd het betreffende verkeersbesluit in te
trekken.
Momenteel wordt op diverse niveaus hard gewerkt aan het
verduurzamen van de woningvoorraad.
Provincie Noord-Brabant is bezig via het project
Stroomversnelling en regio Hart van Brabant werkt met behulp
van de VNG ondersteuningsstructuur aan het verduurzamen van
de woningvoorraad. Om deze twee initiatieven aan elkaar te
koppelen is in opdracht van het portefeuillehouders overleg
Milieu en Afval van de regio de regionale deal "Op weg naar
energie neutrale woningen Hart van Brabant" opgesteld. Het
portefeuillehouders overleg Milieu en Afval is tijdens het laatste
overleg akkoord gegaan met het ondertekenen van de regionale
deal als regio Hart van Brabant. De regionale deal levert een

Besluit
Het college besluit,
- het verkeersbesluit van 27 mei 2015 betreffende
het instellen van een snelheidsregime van 30 km
per uur in de Emmikhovensestraat, tussen
Heulstraat en Grotestraat, en de Grotestraat,
tussen Emmikhovensestraat en Mr. van
Coothstraat in te trekken vanwege het ontbreken
van een besluit omtrent het wijzigen van de
functie van deze wegvakken;
- dit besluit op de gebruikelijke wijze te publiceren
in de digitale versie van de Staatscourant en
hiervan melding te doen op de digitale
gemeentepagina.

Het college besluit,
- De regionale deal: op weg naar energieneutrale
woningen in Hart van Brabant te ondertekenen;
- Wethouder Van Groos te mandateren om
namens te gemeente Waalwijk de deal te
ondertekenen;
- Het college besluit gedurende een periode van 3
jaar € 2.500 beschikbaar te stellen ten behoeve
van activiteiten die bijdragen aan het creëren van
bewustzijn van energiereductie in woningen. Dit
wordt ten laste van het budget milieubeleid
gelegd.
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bijdrage aan onze ambitie om in 2043 klimaatneutraal te zijn.
B02.OOT Inzet financiële
Op 14 oktober 2014 heeft uw college het besluit genomen om
middelen 2016
voor de subsidierelaties Juvans, De Wever en Community
taken Juvans, De Support en Expertisecentrum familiezorg (Exfam) voor het jaar
Wever en een
2015 een subsidie te verlenen. Het betreft subsidies voor taken
instelling voor
die niet door het toegangsteam WijZ uitgevoerd worden. In het
mantelzorgonder- vastgestelde collegeadvies wordt tevens gesteld dat in het jaar
steuning
2015 wordt gekeken naar het resultaat van deze subsidies. Op
basis van deze informatie kunnen nieuwe afspraken gemaakt
worden voor 2016. Het betreffende collegeadvies van 14
oktober 2014 stelt dat dit niet in subsidievorm zal zijn, maar in
de lijn van de inkooptrajecten.
Nr.

Onderwerp

Gelet op bovenstaand besluit en de daaruit volgende
communicatie richting deze instellingen, hebben wij van deze
instellingen dit jaar geen subsidieaanvraag ontvangen (NB.
Alleen Juvans heeft wel een aanvraag ingediend). De
mogelijkheid tot aanvragen voor het jaar 2016 sloot op 1 mei
2015.
Afgelopen maanden is samen met team WijZ en de concern
inkoper gekeken naar de resultaten van deze subsidies, en de
afspraken die voor 2016 gemaakt dienen te worden.
Vastgesteld is:
- De taken worden goed door de subsidierelaties
uitgevoerd. De vooraf gestelde resultaten worden
behaald.
- Team WijZ heeft voor 2016 nog niet de capaciteit om
deze taken over te nemen.
- Voor 2016 past het niet om deze taken mee te nemen
met de inkoop Wmo & Jeugdwet. Deze inkoop richt zich
op de quick wins van de functies die uitgevoerd moeten
worden vanuit de Wmo & Jeugdwet. Inkoop van de taken
van Juvans, De Wever en Exfam past meer bij de
innovatie inkoop die naar verwachting vanaf 2017 plaats

Besluit
Het college besluit,
- Juvans, De Wever en de betreffende instelling
voor mantelzorgondersteuning een subsidie voor
één jaar te verlenen conform de bedragen in
bovenstaand schema en;
- De instellingen per brief te informeren over het
besluit en uiterlijk 9 november 2015 een
subsidieaanvraag in te laten dienen.

Nr.
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zal vinden.
Daarop wordt uw college geadviseerd om voor het jaar 2016
onderstaande taken via een éénjarige subsidie te financieren en
niet via inkooptrajecten. De betreffende instellingen wordt na
vaststelling van dit advies de mogelijkheid geboden om hiervoor
alsnog een subsidieaanvraag in te dienen.
In navolging van bovenstaande denklijn is in onderstaand
schema weergegeven wat het maximale beschikbare budget is
voor welke taken, voor welke instelling en welke soort subsidie
daarbij past.
Instelling

Taken 2016

Juvans

Psychosociale
hulpverlening
kortdurend,
middellang,
lang,
trainingen in
groepsverband
,
maatschappelijk werk
risicojeugd
Individuele
hulpverlening
psychosociaal
en psychoeducatie,
Groepsgesprek

De
Wever

Maximaal
budget
2016
€
251.270

Kostenplaats

€ 45.681

Productenraming:
606/660606
5 Activiteiten
dementieconsulent.

Productenraming:
605/660501
0 Juvans.
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ken voor
mantelzorgers
en mensen
met dementie,
scholing/voorlichting,
deelname
project
Dementie
Vriendelijke
Gemeente
InstelVoorlichting en € 35.350 Productenling
preventie (o.a.
raming:
voor
Café Brein,
605/660505
mantelz Cursus
5 Wmo
orgTransculturele
algemeen
onderFamiliezorg,
overige
steuning Scholing/thegoederen en
mabijeenkomdiensten
sten
mantelzorg
vrijwilligers)

Bovenstaande subsidiebedragen zijn maximaal beschikbaar voor
deze instellingen. Na vaststelling van dit collegevoorstel wordt
nog nadere invulling gegeven aan de taken en te behalen
resultaten van deze instellingen.
Bij akkoord met bovenstaand voorstel, zullen wij de betreffende
instellingen verzoeken om voor 9 november een
subsidieaanvraag in te dienen.
B03.OOT Uitschrijving
Op 29 mei 2015 is gastouderbureau Saartje, Stadhoudersdijk
gastouderbureau 21 te Waspik door de GGD Rotterdam-Rijnmond in
Saartje uit het
samenwerking met de Belastingdienst bezocht in het kader van
Landelijk Register het project ‘kwaliteitsverbetering gastouderbureaus'. Uit dit

Het college besluit,
- Gastouderbureau Saartje, Stadhoudersdijk 21 te
Waspik uit te schrijven uit het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen;

Nr.

Onderwerp
Kinderopvang en
Peuterspeelzalen
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onderzoek is naar voren gekomen dat gastouderbureau Saartje
bij geen van de zes domeinen (geheel) voldoet aan de gestelde
voorwaarden bij of krachtens de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Voorbeelden hiervan
zijn: niet doorgeven van wijzigingen voor het LRKP, houder
beschikt niet over een diploma zoals omschreven in de cao
kinderopvang, geen gekwalificeerde medewerker werkzaam, het
niet kunnen overleggen van dossiers en facturen.
Gastouderbureau Saartje is een kleinschalig regionaal werkend
bureau met een beperkt aantal gastouders (begin 2015 8
gastouders), deels gerelateerde familiekoppelingen. Het aantal
registraties en omzet loopt momenteel verder terug.
Het gastouderbureau is sinds 2008 geregistreerd in het
gemeentelijk register en sindsdien werkzaam. Het bureau is per
1 januari 2010 geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Vanaf 2010 vindt er
recidive van overtredingen plaats en zijn sancties opgelegd
waaronder een bestuurlijke boete van € 13.750,-- in 2012.
Gelet op de dalende omzet is de boete verlaagd tot een bedrag
van € 6.000 en is een betalingsregeling overeengekomen.
Hiervan is slechts € 996,-- voldaan en zijn we inmiddels
overgegaan tot invordering door een incassobureau.
Op grond van de Wko heeft het college de bevoegdheid om de
gegevens van een gastouderbureau uit het LRKP te verwijderen.
Op 6 augustus 2015 is het gastouderbureau geïnformeerd over
ons voornemen om over te gaan tot uitschrijving uit het LRKP.
Het bureau is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen. Deze is op 31 augustus jl. ontvangen en bijgevoegd.
Omdat er door het bureau geen structureel beleid gevoerd
wordt om te voldoen aan de eisen Wko, geen verbetering
zichtbaar is en vanwege de terugloop in aantal vraag- en
gastouders zelfs sprake is van verslechtering wordt voorgesteld
over te gaan tot uitschrijving van gastouderbureau Saartje uit
het LRKP. De brief met het besluit tot uitschrijving van
gastouderbureau Saartje uit het Landelijk Register

Besluit
- de houder middels bijgaande brief over dit
besluit te informeren;
- de verwijdering van de gegevens van
gastouderbureau Saartje uit het register bekend te
maken op de lokale gemeentepagina.

Nr.
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B50.RNO Beantwoording
schriftelijke
vragen PvdAfractie art 37 RvO
ouderenmishande
ling
B51.RNO Algemene
Plaatselijke
Verordening
gemeente
Waalwijk 2015
(APV)

B52.RNO Nota
Parkeernormen
Waalwijk 2015
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Kinderopvang en Peuterspeelzalen is bijgevoegd. De houder is
ervan op de hoogte dat hij de bij zijn bureau ingeschreven
gastouders over de uitschrijving dient te informeren zodat de
bemiddeling via een ander gastouderbureau voortgezet kan
worden. Het besluit wordt openbaar gemaakt op de lokale
gemeentepagina.
Overeenkomstig artikel 37 van het Reglement van Orde heeft
de PvdA op 7 september schriftelijke vragen gesteld over de
aanpak van ouderenmishandeling.

Besluit

Het college besluit,
In te stemmen met bijgaande conceptbrief als
reactie op de brief van de PvdA van 7 september.

In bijgaande conceptbrief worden deze vragen beantwoord.
Jaarlijks wordt nagegaan of er vanwege veranderingen in het
beleid, ervaringen in de praktijk of
vanwege deregulering, aanleiding is om de APV te wijzigen. Ook
dit jaar is dit het geval.
De wijzigingen zijn vooral technische verbeteringen en
actualiseringen.
Tevens wordt voorgesteld de kapvergunningplicht voor bomen
op gemeentegrond en de herplantplicht te laten vervallen.

Het college besluit,
- in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
van de APV;
- in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
- kennis te nemen van de memo m.b.t.
prostitutiebeleid.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 januari 2010
de ‘Nota parkeernormen Waalwijk' vastgesteld. Deze nota wordt
inmiddels ruim vijf jaar gebruikt om te bepalen hoeveel
parkeerplaatsen er bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten
worden gerealiseerd. In de afgelopen jaren is gebleken dat de
parkeernormen en wijze van toepassing moeten worden
herzien. De directe reden is de nieuwe publicatie met
parkeerkencijfers van het Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek (CROW). Daarnaast is de juridische grondslag
gewijzigd en blijkt de nota uit 2010 niet alle ruimtelijke
ontwikkelingen te ondervangen. Ook is gebleken dat er verschil
van interpretatie bestaat over de toepassing van de nota. Om
deze punten te ondervangen zijn in de “Nota parkeernormen

Het college besluit,
1. De beleidsregels voor parkeernormen vast te
stellen als geactualiseerd beleidskader onder de
citeertitel “Nota parkeernormen Waalwijk 2015”;
2. De beleidsregels, nadat de raad de ‘Nota
parkeernormen Waalwijk' uit 2010 heeft
ingetrokken, volgens de wettelijke procedure te
publiceren ten einde de ‘Nota parkeernormen
Waalwijk 2015' in werking te laten treden;
3. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Intrekken
Nota parkeernormen Waalwijk' uit 2010;
4. De raadsinformatiebrief ‘Nota Parkeernormen
gemeente Waalwijk 2015' met tussenkomst van
de griffie te verzenden aan de gemeenteraad.
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gemeente Waalwijk 2015” een aantal wijzigingen doorgevoerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage:
verschillen ‘Nota parkeernormen Waalwijk' en Nota
parkeernormen Waalwijk 2015.
Om te voorkomen dat er twee parkeernormennota's van
toepassing zijn, is het noodzakelijk om de ‘Nota parkeernormen
Waalwijk' uit 2010 in te trekken. Deze nota is vastgesteld door
de raad. Dit betekent dat uitsluitend de raad bevoegd is deze in
te trekken. Middels bijgevoegd raadsvoorstel wordt de raad
voorgesteld de ‘Nota parkeernormen Waalwijk' uit 2010 in te
trekken. De raad wordt via bijgevoegde raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de geactualiseerde nota parkeernormen.

