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In 2011 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten
Het college besluit, akkoord te gaan met het
met het UWV voor het verkrijgen van toegang van
addendum.
persoonsgegevens via SUWINET in het kader van de
invordering van de gemeentelijke belastingen. Het College
Bescherming Persoonsgegevens heeft na onderzoek
geconcludeerd dat de bestaande overeenkomsten tussen
UWV en gemeenten niet voldoen aan het Aansluitprotocol
van de Regeling Suwi. Via voorliggend addendum wordt de
bestaande overeenkomst aangevuld met afspraken over
de bovenmatigheid, de bewaartermijn en de
informatieplicht. De huidige overeenkomst blijft gewoon in
stand en de gegevens blijven gewoon doorlopen via
Suwinet.
Juvans ontvangt voor 2015 een budgetsubsidie van €
Het college besluit,
246.706,- voor 79 trajecten psychosociale hulpverlening,
- Een exploitatiesubsidie van € 27.509,- te verlenen
groepstrainingen en maatschappelijk werk voor jongeren.
aan Juvans voor psychosociale hulpverlening op basis
van een uurprijs van € 72,50;
Team WijZ heeft inmiddels alle 79 trajecten psychosociale - Deze subsidie te dekken uit de begrotingspost voor
hulpverlening aangemeld bij Juvans. In onze begroting is
Juvans 6605010-442401.
nog een bedrag van € 27.509,- beschikbaar voor Juvans.
Gezien de behoefte aan eerstelijns hulpverlening, de
expertise van Juvans en capaciteitsbeperkingen bij team
WijZ wordt voorgesteld om het bedrag € 27.509,- in te
zetten voor de resterende periode van 2015. Hiermee
komen we tegemoet aan de vraag van onze inwoners en
van team WijZ.
Voorgesteld wordt een exploitatiesubsidie te verlenen,
gebaseerd op een uurprijs van € 72,50 conform de inkoop
van ‘Individuele begeleiding - psychosociaal (H153)'. Dit
betekent dat er 380 uur aan hulpverlening kan worden
ingezet. Dit is in verhouding met het aantal ingezette
trajecten in de eerste 9 maanden van 2015. Op deze
manier is hulpverlening aan inwoners gegarandeerd en
kunnen we een eventueel exploitatieoverschot
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terugvorderen. De opdrachtverstrekking, monitoring en
terugkoppeling van de trajecten verlopen via team WijZ,
waardoor er voldoende zicht is op de prestaties van
Juvans. Binnen team WijZ is er één aanspreekpunt dat
zorg draagt voor de aanmeldingen bij Juvans.
B50.RNO Legesverordening en Het college wordt gevraagd de gemeenteraad voor te
Het college besluit,
verordening
stellen de belastingverordeningen voor de leges en de
De gemeenteraad voor te stellen de verordeningen
onroerendeonroerende-zaakbelastingen voor het jaar 2016 vast te
onroerende-zaakbelastingen 2016 en leges 2016 met
zaakbelastingen
stellen.
de bij de legesverordening behorende tarieventabel
2016
vast te stellen volgens het bijgevoegde conceptraadsvoorstel, met dien verstande dat hoofdstuk 18
planschade 2.18 moet worden geschrapt omdat dit
contra legem is.
B51.RNO Beantwoording
De fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld op
Het college besluit,
raadsvragen PvdA
grond van artikel 37 RvO inzake de handhaving van de
De brief met de beantwoording van de gestelde
artikel 37 RvO
wijk Zanddonk Noord te Waalwijk.
vragen door te sturen aan de fractie van PvdA,
Handhaving wijk
Bijgevoegd treft u de conceptbrief met beantwoording van met dien verstande dat antwoord 1 moet beginnen
Zanddonk Noord
deze vragen. U wordt geadviseerd om
met: Ja, we zijn het met u eens.
de vragen die gesteld zijn door de fractie van PvdA te
Antwoord 3 aanvangen met de laatste zin van het
beantwoorden met bijgevoegde brief.
antwoord.
B52.RNO Raadsvoorstel m.b.t. De afgelopen maanden is er vooral vanuit Syrië en Eritrea Het college besluit,
opvang
een enorme vluchtelingenstroom naar Europa op gang
In te stemmen met: de notitie opvang vluchtelingen
vluchtelingen
gekomen. Een deel van deze mensen heeft er voor
en het bijbehorende raadsvoorstel met dien
gekozen naar Nederland te komen. Dit heeft geleid tot
verstande dat de navolgende aanpassingen moeten
opvang problemen voor de COA. Door de COA is aan
worden doorgevoerd:
provincies en gemeenten gevraagd een extra bijdrage te
Raadsvoorstel:
leveren aan de oplossing van deze problematiek. In
bijgaande notitie gaan wij in op de vraag op welke wijze
Wat willen bereiken en waarom:
wij onze verantwoordelijkheid in deze nemen.
1. bevorderen van snelle integratie van
Wij willen bereiken dat hiermee een gefundeerd besluit
vergunninghouders in de lokale samenleving,
wordt genomen over de Waalwijkse benadering van het
waardoor doorstroming plaats kan vinden van
vraagstuk. Een besluit wat evenwichtig is ten aanzien van vergunninghouders van AZC's naar gemeenten en er
onze bijdrage aan het vraagstuk, ons integratiedoel en het ruimte wordt gecreëerd voor (nood)opvang.
maatschappelijk draagvlak. Een besluit waarbij in de
2. bevorderen dat vergunninghouders in Waalwijk
voorbereiding ruimte is voor maatschappelijke inbreng,
sneller doorstromen naar betaald werk waardoor hun
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maar waarbij we tevens invulling geven aan onze
zelfredzaamheid wordt vergroot en waardoor er voor
verantwoordelijkheid.
het lokale bedrijfsleven met name in de logistieke
sector meer potentiële arbeidskrachten beschikbaar
komen .
Notitie opvang vluchtelingen:
In overleg met portefeuillehouder een aantal
tekstuele aanpassingen doorvoeren o.a. consequent
de juiste aantallen vermelden.
Zoals:
Pagina 3: maximaal schrappen
Pagina 4: de zin “Overigens t/m ongeveer 200”
schrappen
Pagina 9: de zin “Onze ervaring t/m geïnformeerd
worden” schrappen
Pagina 9: eerste bolletje m.b.t. “drie dagen
voorafgaand” vervangen door "zo vroeg mogelijk
zekerheid willen hebben over het al dan niet komen
van de vluchtelingen".

