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Commissie, de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht)
Het college besluit,
voor overheden. Dit betekent dat gemeenten Vpb-plichtig gelet op alle onzekerheden bij de invoering van de
worden voor die activiteiten waarbij zij optreden als
vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor
ondernemer. Deze Vpb-plicht heeft een administratieve en overheden is het nodig om alle fiscale opties open te
financiële lastenverzwaring tot gevolg. Het is zaak dat de
houden en dit laatste te realiseren door het
gemeente de Vpb-plicht succesvol implementeert en
voornemen uit te spreken tot inrichting van een BV.
gelijktijdig deze administratieve en financiële
De raad hierover te gelegener tijd te informeren.
lastenverzwaring minimaliseert. Wanneer activiteiten
plaatsvinden waarbij sprake is van een fiscaal
kwalificerende onderneming, dienen deze activiteiten
fiscaal gewaardeerd te worden en is er sprake van
aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting. Als de
gemeente deze activiteiten zelf blijft uitvoeren, kan dit
leiden tot extra risico's en administratieve lasten. Vooral
op het gebied van de grondexploitaties zijn de potentiele
risico's hoog. Tegelijkertijd is er juist op dit onderwerp nog
onzekerheid over clustering, beginbalans en rente risico's.
Verwacht wordt dat binnen een halfjaar meer duidelijk is.
Daarom is gekeken naar een tussenoplossing waarbij alle
mogelijkheden, ook fiscaal gezien, open worden gehouden.
Om deze reden wil de gemeente de activiteiten waarbij zij
optreedt als ondernemer per 1 januari 2016 mogelijk
onderbrengen in een nieuw op te richten BV. Om dit voor
elkaar te krijgen, moet u voor 31 december 2015 een
voornemen tot oprichten van een BV nemen. Dit
voornemen moet vervolgens kenbaar worden gemaakt bij
de Belastingdienst in Heerlen
Civielrechtelijk kan met de intentieverklaring in de arm,
namens de BV gehandeld worden. Bij de daadwerkelijke
oprichting moeten deze handelingen dan door de BV
bekrachtigd worden, die bestond ten tijde van de
rechtshandelingen namelijk nog niet. De wet geeft de
mogelijkheid om voor 30 september 2016, met
terugwerkende kracht de BV per 1 januari 2016 tot stand
te brengen.
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In deze periode zal meer duidelijkheid gaan ontstaan of
het wel wenselijk/noodzakelijk is de BV nader in te richten.
Indien deze ingericht moet worden, moet de inrichting
alsnog in gang worden gezet. De gemeenteraad moet (o.a.
op basis van budgetrecht) hierover beslissen. Indien niet
tot inrichting wordt besloten, komt de BV niet tot stand. Er
was immers alleen een voornemen tot oprichting van een
BV.
In verband met een effectieve en zorgvuldige aanpak van
Het college besluit,
huiselijk geweld en kindermishandeling is er de Wet
de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Meldcode. De Wet Meldcode verplicht gemeenten een
Gemeente Waalwijk vast te stellen.
eigen Meldcode op te stellen. Het doel van deze Meldcode
is het ondersteunen van medewerkers in het effectief en
zorgvuldig omgang met signalen van kindermishandeling
en andere vormen van huiselijk geweld. De Meldcode is
van toepassing op de hele gemeentelijke organisatie maar
er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen
‘professionals' en overige medewerkers. Van ‘overige
medewerkers' wordt verwacht dat zij signalen melden, de
‘professionals' doorlopen het volledige stappenplan.
In het DTMO is de Meldcode besproken. In overleg met de
teamleiders wordt gewerkt aan de bekendmaking van de
Meldcode in de diverse teams.
Casade heeft op 28 oktober jl. een bod uitgebracht op het
volkshuisvestingsbeleid van Waalwijk, gericht op het
maken van prestatieafspraken. Hoewel het gaat om een
soort tussenbod, dient Casade dit bod vóór 15 december
naar de Minister van Wonen en Rijksdienst te sturen,
voorzien van een reactie van de gemeenten waarin zij
werkzaam is.
In dit advies wordt uw college geadviseerd in te stemmen
met dit bod. Deze instemming zal schriftelijk aan Casade
worden meegedeeld.

Het college besluit,
1. In te stemmen met het bod van Casade op het
volkshuisvestingsbeleid van Waalwijk;
2. Met bijgevoegde brief Casade van deze
instemming op de hoogte te brengen, met dien
verstande dat bij de definitieve prestatieafspraken de
urgentieverklaring moet worden opgenomen.
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Vanwege de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari
Het college besluit,
2016 is het mandaatregister van de gemeente Waalwijk
- het mandaatregister vast te stellen en per 1 januari
aangepast. Abusievelijk stond in de versie van 24
2016 in werking te laten treden
november 2015 in de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid en
grondslag' bij het team HRM nog enkele keren het woord
afdelingshoofd. In bijgevoegde versie is op die plaatsen
het woord afdelingshoofd vervangen door teammanager.
Omdat bij het team Publiekszaken de functie Allround
medewerker klantcontact niet meer bestaat is deze
vervangen door medewerker.
Theater de Leest heeft voor 2016 € 1.065.588 subsidie
Het college besluit,
aangevraagd. Dit is € 34.962 meer dan in de
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
programmabegroting 2016 is opgenomen, namelijk €
€ 1.030.626 en € 34.962 af te wijzen;
1.030.626.
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2017
€ 1.049.693 (onder begrotingsvoorbehoud) en €
Voorgesteld wordt om Theater de Leest voor 2 jaar
15.895 af te wijzen;
budgetsubsidie te verlenen. Het voorstel is om voor:
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
• 2016 € 1.030.626 subsidie te verlenen (beschikbare
prestatieafspraken die voor 2 jaar gelden, met dien
bedrag programmabegroting)
verstande dat punt f moet worden geschrapt.
• 2017 € 1.049.693 subsidie te verlenen ( = inclusief
• Het college wenst periodiek geïnformeerd te
1.85% indexering en onder begrotingsvoorbehoud)
worden over de bezettingsgraad/activiteiten van de
klein en grote zaal.
Voorgesteld wordt om het verschil van €34.962 voor 2016 • College wenst in middagsessie de
en € 15.895 voor 2017 af te wijzen op basis van artikel
subsidiesystematiek m.b.t. prestatieafspraken te
14, lid d waarin wordt bepaald dat een subsidieverzoek
evalueren.
wordt geweigerd indien het niet past binnen het beleid van
de gemeente. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van
indexering is opgenomen in de nota van uitgangspunten
en in het besluit Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2016 is het maximale beschikbare bedrag
voor Theater de Leest genoemd. Wij verwachten van
Theater de Leest dat zij zelf hun best doen om meer
inkomsten te verwerven (cultureel ondernemerschap).
Vanwege de bouw van de kleine zaal kan/gaat Theater de
leest veel meer activiteiten organiseren, met name op het
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gebied van film. Deze extra activiteiten moeten extra
exploitatielasten en het te verwachte tekort opvangen.
Daarnaast beschikken ze volgens jaarrekening 2014 over
voldoende reserve. Met Theater de Leest zijn nieuwe
prestatieafspraken gemaakt waarin de uitbreiding van
capaciteit met de bouw van de kleine zaal is meegenomen.
Zidewinde heeft voor 2016 € 60.456 subsidie
Het college besluit,
aangevraagd. Dit is € 88 meer dan in de
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
programmabegroting 2016 is opgenomen, namelijk €
€ 60.368 en € 88 af te wijzen;
60.368.
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken die voor 1 jaar gelden.
Voorgesteld wordt om Zidewinde voor 1 jaar
budgetsubsidie te verlenen. Het voorstel is om voor:
• 2016 € 60.368 subsidie te verlenen (beschikbare bedrag
programmabegroting)
Voorgesteld wordt om het verschil van € 88 af te wijzen op
basis van artikel 14, lid d waarin wordt bepaald dat een
subsidieverzoek wordt geweigerd indien het niet past
binnen het beleid van de gemeente. Het gemeentelijk
beleid ten aanzien van indexering is opgenomen in de nota
van uitgangspunten en in het besluit Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2016 is het maximale
beschikbare bedrag voor Zidewinde genoemd. Met
Zidewinde zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
Het Kunstencentrum heeft voor 2016 de volgende subsidie
aangevraagd (€ 791.892,00 totaal):
• € 736.410 Regulier werk
• € 45.282 Regeling Cultuur met kwaliteit
• € 10.200 Brede Impuls Combinatie Functionaris
In het kader van administratieve lastenverlichting
handelen we deze drie aanvragen in één beschikking af.
De aanvragen voor Brede Impuls Combinatie Functionaris
en Regeling Cultuur met kwaliteit passen binnen de

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
€ 773.623 en € 18.269 af te wijzen;
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken die voor 1 jaar gelden.
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begroting. De aanvraag voor het regulier werk past niet
binnen de begroting.
Met ingang van 2016 hebben wij met het Kunstencentrum
prestatieafspraken gemaakt, zie bijlage. Voorgesteld wordt
om het Kunstencentrum voor 1 jaar budgetsubsidie te
verlenen. Het voorstel is om voor:
• 2016 € 773.623 subsidie te verlenen (beschikbare
bedrag programmabegroting)

B05.OOT
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2016
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Subsidieverlening
Uitpunt 2016 2017
2018 2019

Voorgesteld wordt om het verschil van € 18.269 af te
wijzen op basis van artikel 14, lid d waarin wordt bepaald
dat een subsidieverzoek wordt geweigerd indien het niet
past binnen het beleid van de gemeente. Het gemeentelijk
beleid ten aanzien van indexering is opgenomen in de nota
van uitgangspunten en in het besluit Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2016 is het maximale
beschikbare bedrag voor het kunstencentrum genoemd.
Wij verwachten van het Kunstencentrum dat zij zelf hun
best doen om meer inkomsten elders te verwerven
(cultureel ondernemerschap). Daarnaast beschikken ze
volgens jaarrekening 2014 over voldoende reserve.
Stichting Leder- en Schoenenmuseum heeft voor 2016 €
Het college besluit,
362.699 subsidie aangevraagd. Dit bedrag is ook
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
beschikbaar gesteld in de begroting.
€ 362.699;
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
Voorgesteld wordt om Stichting Leder- en
prestatieafspraken die voor 1 jaar gelden, met dien
Schoenenmuseum voor 1 jaar budgetsubsidie te verlenen
verstande dat aan de doelstelling moet worden
van € 362.699. Met Stichting Leder- en Schoenenmuseum toegevoegd dat het Schoenenmuseum
zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt, zie bijlage.
medewerking/samenwerking verleent bij de overgang
van het Schoenenmuseum oude stijl naar de nieuwe
stijl (SLEM).
Het Uitpunt heeft voor 4 jaar subsidie aangevraagd,
Het college besluit,
namelijk:
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
• 2016 € 73.849
€ 73.849;
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• 2017 € 75.216
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2017
• 2018 € 76.607
€ 75.216 (onder begrotingsvoorbehoud)
• 2019 € 78.024
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2018
Deze aanvraag past binnen programmabegroting en
€ 76.607 (onder begrotingsvoorbehoud)
indexeringsbeleid om budgetsubsidie met 1.85% te
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2019
indexeren. Voorgesteld wordt om het Uitpunt, net als
€ 78.024 (onder begrotingsvoorbehoud)
voorgaande jaren, voor 4 jaar budgetsubsidie te verlenen, • Akkoord te gaan met bijgevoegde
namelijk:
prestatieafspraken die voor 4 jaar gelden.
• 2016 € 73.849 (beschikbare bedrag
programmabegroting)
• 2017 € 75.216 (inclusief 1.85% indexering en onder
begrotingsvoorbehoud)
• 2018 € 76.607 (inclusief 1.85% indexering en onder
begrotingsvoorbehoud)
• 2019 € 78.024 (inclusief 1.85% indexering en onder
begrotingsvoorbehoud)
Met het Uitpunt zijn ook nieuwe prestatieafspraken
gemaakt.
De uitgangspunten voor het in technische zin samenstellen
van de begroting 2017 volgen het stramien van de
uitgangpunten voor 2016. Slechts op een enkel punt
wijken de uitgangspunten zoals wij u die nu voorstellen af
van die van de begroting 2016. Het meest wezenlijk is de
aanpassing van het rentepercentage van 3,25% (2016)
naar 3,0% (2017)waarmee investeringen in de exploitatie
belast worden. Voor wat betreft stijging van
personeelslasten (1,0%) en inflatie (1,0%) ondergaan de
uitgangspunten ten opzichte van 2016 geen wijziging. Van
de gelegenheid is gebruik gemaakt om duidelijker dan
voorheen te bepalen op welke wijze rekeningoverschotten
bestemd zullen worden. Er ligt daarbij wel een relatie met
het benodigd weerstandsvermogen voor het opvangen van
risico's, maar niet (meer) specifiek met de risico's die RKC
Waalwijk inhoudt. In de uitgangspunten is ook vermeld dat

Het college besluit,
In te stemmen met de uitgangspunten voor het
samenstellen van de begroting 2017 en met het
voorstel aan de raad, met dien verstande dat in het
raadsvoorstel, pagina 1, de zin "uitgangspunt is dat
de algemene reserve waar mogelijk geprioriteerd
gevoed wordt" schrappen.
Wethouder Van Groos zal het college nader
informeren waarom het hanteren van een lager
rentepercentage uit een oogpunt van duurzame
huishouding niet wenselijk is. Raadsvoorstel pagina 1
de zin "wij achten het te risicovol om het percentage
nog lager te stellen" schrappen.
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de begroting een paragraaf zal bevatten waarin de baten
en lasten verband houdend met het sociaal domein – de
transities – overzichtelijk en in samenhang zullen worden
weergegeven. Wij verwijzen verder naar het voorstel aan
de raad en de uitgangspunten zelf.
Een aanzienlijk deel van de kinderen in ons land groeit op Het college besluit,
in een situatie van armoede. In het
- kennis te nemen van het rapport onderzoek naar
rapport ‘Kinderen en armoede in Nederland' geeft de
kindpakketten
Kinderombudsman het advies om in te zetten op hulp die
- De raad dit rapport ter kennisname aan te bieden
direct ten goede komt aan kinderen in armoede. In dit
door middel van bijgaande
rapport wordt het begrip
raadsinformatiebrief.
“kindpakket” geïntroduceerd. Daarmee wordt een
bundeling van voorzieningen bedoeld die
rechtstreeks bestemd zijn voor kinderen in armoede.
In 2013 heeft het Rijk extra middelen aan de gemeenten
beschikbaar gesteld om o.a. de armoede bij kinderen te
bestrijden. De gemeente Waalwijk stelt deze extra
middelen beschikbaar voor kinderen die moeten opgroeien
in een gezin met een laag inkomen. In het Coalitie akkoord
wordt daarnaast nog € 50.000 extra beschikbaar gesteld
voor het bestrijden van de kinderarmoede. De extra €
50.000 van het Coalitieakkoord wordt ingezet voor de
zogenaamde kindbon.
Staatsecretaris Jetta Klijnsma heeft laten onderzoeken op
welke wijze gemeenten het kindpakket
vormgeven. Op 27 november 2015 heeft zij het
onderzoeksrapport naar de kindpakketten aangeboden aan
de Tweede Kamer.
Het onderzoeksrapport brengt in kaart hoe gemeenten het
kindpakket vormgeven en welke ervaringen er tot nu toe
mee zijn opgedaan. Om gemeenten te inspireren en te
ondersteunen bij het verder ontwikkelen en
implementeren van het Kindpakket worden 10 good
practices nader
uitgewerkt, waaronder de kindbon van de gemeente

Nr.

B52.RNO

B53.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 08-12-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Waalwijk. De Waalwijkse Kindbon wordt genoemd als
inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten omdat
kinderen met de kindbon de kans krijgen zelf keuzes te
kunnen maken.
Artikel 37 RvO
De Fractie van de SGP heeft artikel 37 RvO vragen gesteld Het college besluit,
over de Taaleis per over de Wet taaleis en het Besluit taaltoets Participatiewet. 1. Kennis te nemen van de door de Fractie van de
1 januari 2016 van
SGP gestelde schriftelijke vragen.
de SGP Fractie
Bijgaand treft uw college de door de Fractie van de SGP
2. Tot een schriftelijke reactie gericht aan de Fractie
gestelde vragen en de conceptbeantwoording van deze
van de SGP, waarbij antwoord wordt gegeven over
vragen aan.
de gestelde vragen.
Nota Publieke
Voor u liggen de Nota Publieke Gezondheid MiddenHet college besluit,
Gezondheid
Brabant 2016-2019 en het Preventie- en Handhavingsplan - Kennis te nemen van de adviezen van de WmoMidden-Brabant
alcohol gemeente Waalwijk 2016–2019. Deze nota's zijn
Adviesraad op de Nota Publieke Gezondheid Midden2016-2019 en
de opvolgers van de Nota Publieke Gezondheid MiddenBrabant 2016-2019, en deze te beantwoorden met
Preventie- en
Brabant 2014-2015 en het Preventie- en Handhavingsplan voorgestelde brieven;
Handhavingsplan
alcohol gemeente Waalwijk 2014–2015. Beide nieuwe
- In te stemmen met de Nota Publieke Gezondheid
alcohol gemeente
nota's moeten vastgesteld worden door de gemeenteraad. Midden-Brabant 2016-2019, en deze voor te leggen
Waalwijk 2016aan de gemeenteraad;
2019
Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de
- In te stemmen met het Preventie- en
Drank- en Horecawet (DHW) is onze gemeente verplicht
Handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016–
om nieuwe beleidskaders op te stellen voor de komende
2019, en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
vier jaar.
De speerpunten uit beide bestaande nota's zijn nog steeds
actueel. Daarop wordt voorgesteld om het bestaande
beleid voort te zetten en waar nodig te actualiseren. Beide
voorliggende nota's zijn afgestemd op elkaar. Zodoende
geeft onze gemeente ook voor de komende periode
uitvoering aan het beleid rondom publieke gezondheid en
alcohol.
Onderwerp

Onze gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke
gezondheid. Op het onderdeel collectieve, preventieve
gezondheidszorg heeft de gemeente beleidsvrijheid. In de
nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant staan het
beleid, de ambities en de activiteiten beschreven voor de
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periode 2016-2019. De negen Brabantse gemeenten
werken hierin samen om zo meer gezondheidswinst te
behalen, slagkracht te vergroten en een sterkere
verbinding te leggen met aanpalend beleid. Daarnaast
wordt in een lokale paragraaf beschreven op welke lokale
speerpunten de gemeente Waalwijk zich richt en welke
activiteiten hiervoor worden uitgevoerd. Alcoholpreventie
bij jongeren is zowel regionaal als lokaal een speerpunt in
dit beleid. Dit speerpunt sluit aan op de uitvoering van de
Drank- en Horecawet.
De Wmo-Adviesraad is meegenomen in deze
beleidsontwikkeling en heeft twee adviezen meegegeven
aan het college. In dit collegeadvies wordt de
beantwoording op deze adviezen aan u voorgelegd.
Gemeenten zijn op grond van de Drank- en Horecawet
sinds 2014 verplicht om periodiek een Preventie- en
Handhavingsplan (PenH-plan) alcohol op te stellen. In dit
plan worden de doelen en taken beschreven die de
gemeente Waalwijk samen met de maatschappelijke
partners in de periode 2016-2019 uitvoert rondom alcohol.
Het PenH-plan alcohol moet gelijk lopen met het de
uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Dit is wettelijk
vastgelegd in de Drank- en Horecawet om de integraliteit
van beleid, en daarmee ook de effectiviteit van beleid, te
vergroten. Daarop worden beide nota’s gelijktijdig aan uw
college en aan de gemeenteraad voorgelegd en kennen
beide nota’s dezelfde doorlooptijd (periode 2016-2019).
Waar het volksgezondheidsbeleid zich voornamelijk richt
op een preventieve aanpak, richt de uitvoering van de
Drank- en Horecawet zich tevens op handhaving. De
verschillende aanpakken resulteren in een integrale
benadering van het Waalwijkse beleidsspeerpunt
‘alcoholpreventie’ en versterken de resultaten. Er is voor
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gezorgd dat de uitgangspunten vanuit het lokale
volksgezondheidsbeleid 2016-2019 en het Preventie- en
Handhavingsplan alcohol 2016-2019 op dit thema op
elkaar aansluiten.
Bijgevoegd treft U aan de informatiebrief betreffende de
Het college besluit,
“Stand van zaken Samen voor de Jeugd regio Hart van
De informatiebief “Stand van zaken Samen voor de
Brabant”. Deze is aan uw college toegezonden namens de Jeugd regio Hart van Brabant” toe te sturen aan de
Bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant met als
leden van de raad van de gemeente Waalwijk.
doel de gemeenteraad te informeren over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van :
1. de stand van zaken contractering regionale jeugdhulp
2015 en 2016
2. de realisatie jeugdhulp tot en met september 2015
3. de innovatietrajecten
4. de planning van activiteiten en mijlpalen.
Voorgesteld wordt de informatiebrief toe te sturen aan de
leden van de raad van de gemeente Waalwijk.

