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De voetbalvelden bij voetbalvereniging WSC zijn al een
Het college besluit,
groot aantal jaren in mindere staat. Diverse externe
1. in te stemmen met de inhuur van een
onderzoeken hebben er toe geleid dat inmiddels is
ingenieursbureau voor de voorbereidende
vastgesteld dat de velden niet zonder forse jaarlijkse
werkzaamheden ten behoeve van de realisering van
investeringen in adequate staat gebracht kunnen worden. kunstgras bij WSC en deze kosten te
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de mate van
dekken uit het lopende Sportbudget 2015.
bespeling (teveel elftallen in relatie tot het aantal velden)
2. kennis te nemen van de voorgestane planning,
en enkele specifieke kenmerken van de ondergrond aldaar met dien verstande dat nagegaan moet worden of er
(aanwezigheid slechte aaltjes en een harde slecht
binnen de planning ruimte is om het juiste
waterdoorlatende laag).
inkooptraject te volgen teneinde een AlcatelOm de velden enigszins geschikt te krijgen was het
procedure te voorkomen.
noodzakelijk dat er dit jaar een extra investering van €
40.000 gedaan moest worden.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat realisering van
kunstgrasvelden de enige oplossing is. Met WSC vinden op
dit moment gesprekken plaats op welke wijze en onder
welke voorwaarde dit gerealiseerd kan worden.
Om verder te komen is er behoefte om op zo kort
mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen over het aantal
benodigde kunstgrasvelden, de planning, een reële
kostenraming en het gereed maken van de
aanbestedingsstukken. Hiertoe worden z.s.m. de volgende
3 ingenieursbureaus uitgenodigd een plan van aanpak,
planning en een kostenraming in te dienen. Het betreft:
• Copier Advies
• Middelkoop Advies
• KYBYS
Naar verwachting kost een dergelijk traject rond de €
20.000. Deze kosten kunnen worden betaald uit het
lopende sportbudget 2015.
Het streven is er op gericht om in de komende zomer de
velden aan te leggen. De vereniging zou graag zien dat dit
zo vroeg mogelijk kan, aangezien men komend jaar de
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organisatie van het Waalwijks Kampioenschap in handen
heeft. Daarnaast is het zo dat zo dat realisering zo vroeg
mogelijk in het “kunstgrasseizoen “ (mei, juni. juli en
augustus) kostenverlagend en kwaliteit verhogend is.
Daarom is het noodzakelijk om met grote voortvarendheid
met dit project aan de slag te gaan. De volgende (krappe)
planning wordt voorgestaan:
Besluitvorming college op dit advies
Brieven naar bureaus
Einde reactietermijn bureaus
Start bureau
Duur voorbereidende werk bureau
Reële raming kosten beschikbaar
Maken college advies met raadsvoorstel
krediet
Behandeling college
Commissie
Raadsbijeenkomst
Raad
Start aanbesteding periode
Aanbesteding
Start aanleg
Oplevering

15 dec 15
15 dec 15
29 dec 15
Eerste week jan
2 maanden (tot 1 maart)
5 febr 16
8 / 10 feb
16-2
24 maart
31 maart
7 april
11 april
6 mei
16 mei
Eind juli

Voorgesteld wordt:
1.
n te stemmen met de inhuur van een
ingenieursbureau voor de voorbereidende
werkzaamheden ten behoeve van de realisering
van kunstgras bij WSC en deze kosten te dekken
uit het lopende Sportbudget 2015.

i
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2. kennis te nemen van de voorgestane planning

A02

Planning en
Controlecyclus 2016

B01

Actualisering
regelgeving
concernrichtlijnen

B02

Administratieve

Bijgaand de planning en Control-cyclus 2016.
Het betreft een planning op hoofdlijnen. Het is aan de
teammanagers om afstemmingsoverleg met interne
adviseurs, directie en portefeuillehouder in te plannen.
Uiteraard zal de Concernstaf de processen begeleiden en
mede ondersteunen.
Ten behoeve van het opstellen van de kadernota,
programmabegroting, jaarrekening, projectenrapportage,
voor- en najaarsbericht, zullen aparte detailplanningen
worden opgesteld en met de teammanagers worden
afgestemd.
Vanuit de ondersteunende afdelingen zullen de formats
t.b.v. de rapportages tijdig worden uitgezet.
In het verlengde van de organisatieaanpassing is het
noodzakelijk enkele concern richtlijnen aan te passen. In
concreto gaat het daarbij om de regeling budgethouders,
de beheersverordening, de instructie comptabele en de
instructie kashouders. Het betreft voornamelijk technische
aanpassingen. Door het wegvallen van een
managementlaag kan in de regeling budgethouders de
subbudgethouder komen te vervallen zodat we nu nog
budgethouders (aangewezen door de algemeen directeur)
en budgetbeheerders (aangewezen door de
budgethouders) kennen. Verder is de programmamanager
opgevoerd die eveneens budgethouder kan zijn voor
programmabudgetten en wordt de bestaande regeling
budgethouderschap directieprojecten ingetrokken omdat
we directieprojecten als zodanig niet meer kennen. Voor
het overige betreft het aanpassingen in functieduiding van
het management (teammanager i.p.v. afdelingshoofd).
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de

Het college besluit,
* De planning van de P&C-cyclus 2016 vast te stellen
inclusief de wijzigingen, met dien verstande dat
nagegaan moet worden of er in de cyclus aparte
acties moeten worden ingepland m.b.t. het Vpb;
* Planning P&C-cyclus 2016 ter kennisneming van
het auditcomité brengen.

Het college besluit, vast te stellen de navolgende
richtlijnen: Regeling budgethouders gemeente
Waalwijk 2016, de Beheersverordening gemeente
Waalwijk 2016, de instructie voor de kashouder
gemeente Waalwijk 2016 en de instructie voor de
comptabele 2016. De bestaande regelingen uit
2011/2012 worden ingetrokken.

Het college besluit tot vaststelling van de 5e
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begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
administratieve wijziging van de begroting 2015, met
bijgaand het 5e administratieve wijzigingsbesluit aan.
dien verstande dat de mutatie m.b.t. de
Carmelietenstraat in de kwartaalwijziging moet
De mutaties zijn toegelicht op de begrotingswijziging.
worden meegenomen.
Stichting Jongerencentra Waalwijk (SJW) heeft enige tijd
geleden de subsidieaanvraag voor 2016 ingediend. De
aanvraag behelst drie componenten:
• Reguliere activiteiten € 951.900
• GGZ - 8.400
• Straattheater - 7.500
----------Totaal € 967.800
Reguliere activiteiten
Onlangs heeft uw college de Algemene Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2016 vastgesteld. Hierin
zijn onder artikel 15.3 de volgende subsidiebedragen
opgenomen voor deze organisatie:
Reguliere activiteiten: € 797.546
JW Sprang Capelle - 14.323
Project Taakstraffen - 30.615
Innovatie en Vernieuwing - 93.702
Preventie en vroeg signalering - 15.000
----------Totaal € 951.186
Het verschil tussen de aanvraag en het toe te wijzen
bedrag wordt veroorzaakt door een geringe afwijking in
indexeringsbeleid. Voorgesteld wordt het verschil ad €
614,- af te wijzen.
GGZ
De kosten betreffende de GGZ activiteiten (€ 8.400) zijn
niet structureel opgenomen in de gemeentebegroting.

Het college besluit,
1. om aan de Stichting Jongerenwerk Waalwijk een
subsidie beschikbaar te stellen van C 951 186,
2. het indexeringsverschil ad 614, - af te wijzen
3. om aan SJW een subsidie ad C 8.400 toe te
kennen t.b.v. de GGZ activiteiten. Deze kosten te
dekken uit de voor 2015 toegezegd extra subsidie
n.a.v. het bedrijfsvoeringsonderzoek.
4. om aan SJW een subsidie ad C 7.500 beschikbaar
te stellen t.b.v. het Straattheater.
5. om bijgaande prestatieafspraken 2016 vast te
stellen, met dien verstande dat m.b.t. € 15.000,moet worden verwezen naar het raadsbesluit van 2
april 2015 m.b.t. intensivering armoedebeleid
gemeente Waalwijk.
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Deze werkzaamheden hebben wel een toegevoegde
waarde. Voorgesteld wordt dan ook dit verzoek te
honoreren.
Op 26 mei 2015 heeft uw college besloten om vanaf 2015
een extra subsidie aan SJW beschikbaar te stellen naar
aanleiding van de resultaten van het
bedrijfsvoeringsonderzoek jongerenwerk. De raad heeft
hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve
van de aanstelling van een staffunctionaris. Het bedrag
voor dit jaar (2015) ad. € 25.666 is nog niet uitgegeven.
Voorgesteld wordt de kosten voor GGZ-activiteiten te
dekken uit dit budget. De directeur van SJW heeft hierin
desgevraagd toegestemd. Het betreft voor dit jaar een
incidentele subsidie. Bij de voorbereiding van de
gemeentebegroting 2017 zal met deze uitgave structureel
rekening worden gehouden.
Straattheater
Het betreft een succesvol jaarlijks terugkerende activiteit.
Voorgesteld wordt hiervoor een afzonderlijk
subsidiebedrag ad € 7.500 beschikbaar te stellen. Dit
bedrag wordt gedekt uit begrotingspost 6604035 Culturele
evenementen / kostencategorie 442502. Dit budget is
bestemd voor evenementen. Aan SJW zal worden
gevraagd om na afloop van het evenement een
inhoudelijke en financiële afrekening in te dienen.
Voorgesteld wordt:
1. om aan de Stichting Jongerenwerk Waalwijk een
subsidie beschikbaar te stellen van € 951.186, 2. het indexeringsverschil ad € 614, - af te wijzen
3. om aan SJW een subsidie ad € 8.400 toe te kennen
t.b.v. de GGZ activiteiten. Deze kosten te dekken
uit de voor 2015 toegezegd extra subsidie n.a.v.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 15-12-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
het bedrijfsvoeringsonderzoek.
4. om aan SJW een subsidie ad € 7.500 beschikbaar
te stellen t.b.v. het Straattheater.

om bijgaande prestatieafspraken 2016 vast te stellen
A04.OOT Prestatieafspraken
Juvans 2016

Juvans heeft voor 2016 een subsidie van € 251.270,aangevraagd. Bij collegebesluit van 6 oktober 2015 (150161888) heeft u reeds besloten om voor 2016 voor de
periode van 1 jaar een subsidie van € 251.270,- aan
Juvans te verlenen, bestemd voor:
• psychosociale hulpverlening;
• trainingen in groepsverband;
• maatschappelijk werker risicojeugd.

Het college besluit,
In te stemmen met de prestatieafspraken voor
Juvans voor 2016 zoals opgenomen in de bijlage.

Wijziging in de prestatieafspraken t.o.v. 2015:
In 2015 was bepaald dat er 79 trajecten psychosociale
hulpverlening ingezet konden worden. Voor 2016 wordt
voorgesteld om de hulpverlening in te zetten middels een
opdrachtverstrekking op basis van tijdsinzet en
doorlooptijd door team WijZ. Dit correspondeert met de
werkwijze die team WijZ hanteert voor ingekochte
trajecten. De uurprijs voor de psychosociale hulpverlening
bedraagt € 72,50 conform inkoop van ‘Individuele
begeleiding - psychosociaal (H153)'. De
opdrachtverstrekking, monitoring en terugkoppeling van
de trajecten verlopen via team WijZ, waardoor er
voldoende zicht is op de prestaties die Juvans binnen het
onderdeel psychosociale hulpverlening levert. Bij een
bereik van 80% van de in te zetten uren meldt Juvans dit
aan de gemeente (zie ook prestatieafspraken).

A05.OOT Budgetsubsidie Mikz

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
prestatieafspraken voor 2016 zoals opgenomen in de
bijlage.
Mikz heeft voor 2016 € 924.071,00 subsidie aangevraagd,
waarvan € 544.071,00 voor het reguliere

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016 €
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peuterspeelzaalwerk en € 380.000,00 voor de Voor- en
924.071,00;
vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is conform de
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
programmabegroting 2016.
prestatieafspraken die voor 1 jaar gelden.
Voorgesteld wordt om Mikz voor 1 jaar budgetsubsidie te
verlenen. Het voorstel is om voor:
• 2016 € 924.071,00 subsidie te verlenen (beschikbare
bedrag programmabegroting)

B03.OOT Subsidieverlening
2016 voor
activiteiten Lokaal
Educatieve Agenda

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de indexering is
opgenomen in de nota van uitgangspunten en in het
besluit Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
2016 is het maximale beschikbare bedrag voor
peuterspeelzaalwerk en VVE genoemd. Voor de
budgetsubsidie zijn met Mikz prestatieafspraken gemaakt.
Deze zijn bijgevoegd.
De partners van het bestuurlijk overleg Lokaal Educatieve
Agenda (hierna te noemen: LEA) hebben
subsidieaanvragen ingediend voor 2016 voor activiteiten
die aansluiten bij de doelstellingen van de Nota ‘LEA 20162020 Verdiepen en Verbreden'. Het gaat om acht
structurele activiteiten en twee pilots (een uitgebreide
omschrijving van de activiteiten en de cofinanciering is
opgenomen in de bijlage):
Activiteit Aanvrager Kosten
Taalondersteuning nieuwkomers Leerrijk en Bravoo €
50.000
Taalimpuls Voorschool MIKZ € 10.287
Taalimpuls Vroegschool Leerrijk en Bravoo € 50.000
Naschools leesavontuur Primair Onderwijs Bibliotheek €
23.880
MET Betrokken Ouders MET Praktijkonderwijs € 13.684
ISK Wereldschool * St. Willem van Oranje € 37.747
Pilot Taalimpuls groep 3 en groep 5 en 6 ** Leerrijk en

Het college besluit,
• Bovengenoemde LEA activiteiten voor 1 jaar te
subsidiëren;
• Hiervoor een bedrag van € 268.012,- beschikbaar
te stellen uit de begrotingsposten LEA (€ 225.246,-),
VVE (€ 26.734,-), ondersteuning taalachterstanden
(€ 16.032,-).
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Bravoo € 10.000
Leesbevordering VVE Bibliotheek € 8.784
Pilot Meer leesplezier Voortgezet Onderwijs ** Bibliotheek
€ 26.450
Rebound SWV Passend Onderwijs VO € 37.180
Totaal structurele subsidies € 268.012
* De ISK is uitgebreid van 3 naar 5 groepen i.v.m.
toename nieuwkomers
** Deze pilots zijn gericht op integraal taalbeleid en
partnerschap met ouders
Voorgesteld wordt om bovenstaande activiteiten voor 1
jaar te subsidiëren vanuit de begrotingsposten
‘onderwijsbeleid' (LEA en VVE) en ‘ondersteuning
taalachterstanden' (conform artikel 3 Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2016).

B04.OOT Petitie
inzamelfrequentie
huishoudelijk
restafval

Na realisatie van de uitvoeringsprogramma's behorend bij
de nota ‘LEA 2016-2020 Verdiepen en Verbreden', bepalen
we hoe de budgetten vanaf 2017 worden ingezet. Dit
zullen we in de subsidieverlenings-beschikkingen voor
2017 meedelen.
Inwoonster M. Bogaard stelt in haar petitie, behandeld in
de raadsvergadering van 19 november jl., een aantal
vragen aan de gemeenteraad inzake de verlaging van de
inzamelfrequentie voor huishoudelijk restafval.

Middels bijgaande conceptbrief geeft het college antwoord
op de door mevrouw M. Bogaard ingediende petitie.
B05.OOT Verzoek om bijdrage Bridgevereniging De Honneur uit Sprang-Capelle vraagt
van
om tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken
bridgevereniging De omdat zij op 9 januari a.s. niet in Zidewinde terecht
Honneur uit Sprang- kunnen voor hun jaarlijkse bridgedrive. Zij vragen een
Capelle
tegemoetkoming van +/- € 435 voor het huren van een
toiletwagen en tent. Zidewinde heeft aangegeven deze

Het college besluit,
1) in te stemmen met de antwoordbrief aan
geadresseerde, met dien verstande dat de passage
m.b.t. omgekeerd inzamelen moet worden geschrapt,
als reactie op de door haar verstuurde petitie aan de
gemeenteraad.
2) Afschrift van brief aan raad zenden.
Het college besluit,
• Verzoek om tegemoetkoming van € 435 voor het
huren van een toiletwagen en tent af te wijzen.
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activiteit niet op 9 januari a.s. te kunnen faciliteren omdat
zij nog geen nieuwe beheerder hebben gevonden. Zij zijn
op dit moment druk bezig om een nieuwe beheerder te
vinden maar dit is nog niet gelukt. Tot die tijd proberen ze
te faciliteren wat kan maar deze activiteit was niet
mogelijk en dit heeft Zidewinde ook met hen besproken.
Het voorstel is om het verzoek van bridgevereniging ‘De
Honneur' af te wijzen en hen een brief te sturen waarin wij
aangeven dat wij geen tegemoetkoming in de kosten
leveren. De kosten voor het huren van een toiletwagen en
tent komen voor rekening van de organisatie zelf. De
bridge-vereniging heeft zelf voor dit alternatief in
Kaatsheuvel gekozen waarbij de extra kosten bekend
waren. Er zijn in de gemeente Waalwijk voldoende
alternatieven/ ontmoetingsvoorzieningen om dit
evenement zonder extra kosten te organiseren. Daarnaast
verwachten wij dat de bridgevereniging deze kosten zelf
kan opvangen door extra inkomsten te werven door
bijvoorbeeld de deelnemers een hogere bijdrage te laten
betalen of door extra sponsors te werven. Hierin hebben
zij nog geen actie ondernomen.
De kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Wij
stellen voor het verzoek als subsidieverzoek af te handelen
en af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub d waarin
wordt bepaald dat een subsidieverzoek wordt geweigerd
indien het niet past binnen het beleid van de gemeente.
Het gemeentelijk beleid ten aanzien subsidiëring is
opgenomen in de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2016. De genoemde kosten van +/- € 435
voor een toiletwagen en tent zijn niet subsidiabel omdat
de activiteiten van bridgevereniging ‘De Honneur' niet
bijdragen aan onze subsidiedoelstellingen en omdat de
activiteiten niet plaatsvinden in de gemeente Waalwijk.
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Stichting Parkpaviljoen is een nieuwe weg ingeslagen en
organiseert allerlei nieuwe activiteiten zoals in de nota
ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen' staat
beschreven. Deze omslag is een leerproces en kost tijd. Zo
leveren nog niet alle activiteiten direct voldoende
deelnemers en inkomsten op. Daarnaast heeft het
Parkpaviljoen te maken met een terugloop in het aantal
bestuursleden. En het Parkpaviljoen heeft minder
baromzet omdat zij vanwege incidenten hebben besloten
geen alcohol meer te schenken tijdens de open inloopuren.
Dit alles heeft het voortbestaan van de toch al kwetsbare
Stichting Parkpaviljoen onder druk gezet.
Stichting Parkpaviljoen heeft de afgelopen maand aan een
Masterplan gewerkt waarin zij hebben uitgewerkt hoe zij
uit deze situatie kunnen komen. Ook zijn ze druk bezig om
nieuwe bestuursleden te vinden die dit Masterplan mee
willen uitvoeren. In dat kader heeft Stichting Parkpaviljoen
de gemeente gevraagd om extra tijd en financiële ruimte
want de stichting heeft geen reserves waar zij een beroep
op kan doen. Stichting Parkpaviljoen vraagt concreet of de
gemeente:
• de huur 2016 van € 17.264,94 (inclusief 1.75%
indexering) pas in de laatste twee kwartalen van 2016 in
rekening wil brengen;
• garant wil staan en het exploitatietekort 2016 van
maximaal € 7.527 op zich wil nemen als het Stichting
Parkpaviljoen niet lukt om het Masterplan 2016 succesvol
uit te voeren en voldoende inkomsten te genereren.
Zonder deze medewerking van de gemeente wordt het
voor de stichting welhaast onmogelijk nieuwe
bestuursleden te vinden die het Masterplan mee willen
uitvoeren en is de kans groot dat Stichting Parkpaviljoen
haar werkzaamheden moet beëindigen.

Het college besluit,
• met het Parkpaviljoen voor de huur 2016 een
betalingsregeling te treffen waarbij de huur 2016 (€
17.264,94 (inclusief 1.75% indexering)) door
Parkpaviljoen in de laatste twee kwartalen van 2016
voldaan moet worden.
• Akkoord te gaan met het garant staan voor het
exploitatietekort 2016 van maximaal C 7.527 als het
Stichting Parkpaviljoen niet lukt om het Masterplan
2016 succesvol uit te voeren (onder voorbehoud van
raadsbesluit d.d. 17 december 2015).

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 15-12-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Voorgesteld wordt om de huur 2016 van € 17.264,94 pas
in de laatste twee kwartalen van 2016 in rekening te
brengen en garant te staan voor het exploitatietekort van
2016 van maximaal € 7.527 als het Stichting Parkpaviljoen
niet lukt om het Masterplan 2016 succesvol uit te voeren
en voldoende inkomsten te genereren. In juni 2016 vindt
er een overleg met de wethouder plaats om de stand van
zaken in het eerste halfjaar te bespreken en het vervolg te
bepalen. De kosten kunnen worden gedekt uit
begrotingspost 6611030 Hart van de Wijk/ Balade. Op 22
september 2015 heeft het college via collegevoorstel 150143291 besloten in te stemmen met overheveling van dit
budget naar 2016 om in te zetten voor uitvoering van de
nieuwe nota ‘Ontmoeten doe je samen’. De verwachting is
dat de raad met voorgestelde overheveling zal instemmen.
Tijdens behandeling in de commissie Financiën op 3
december jl. is niet gebleken dat er bezwaren bestaan
tegen deze overheveling.

B07.OOT Geheimhoudingsove
reenkomst EnecoBrabant Water,
Gemeente

De gemeente Waalwijk werkt aan uitbreiding van
Het college besluit,
windenergie.
de geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan.
Op dit moment is een samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente, Eneco en Brabant Water in voorbereiding.
Al in het kader van de voorbereiding van deze
samenwerkingsovereenkomst, maar zeker ook in volgende
fasen van de projectontwikkeling, indien de
samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, wordt
relevante business, technische en financiële informatie
uitgewisseld waarvan partijen wensen dat die
vertrouwelijk wordt behandeld.
Daartoe is bijgevoegde geheimhoudingsovereenkomst
opgesteld.
De geheimhoudingsovereenkomst is al door Brabant Water
ondertekend.
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Contour de Twern heeft voor 2016 € 1.098.485 subsidie
Het college besluit,
aangevraagd voor hun maatschappelijke opdracht.
• Akkoord te gaan met de hoofdlijnen in de nieuwe
Voorgesteld wordt om Contour de Twern voor 2016 €
opdracht van Contour de Twern en € 1.073.332 aan
1.073.332 subsidie te verlenen in de vorm van
subsidie te verlenen voor 1 jaar en € 25.153 af te
budgetsubsidie. Dit bedrag is ook beschikbaar op de
wijzen;
programmabegroting. In de bijlage is de opdracht voor
• Akkoord te gaan met de prestatieafspraken die
2016 opgenomen. Deze opdracht is vrijwel gelijk aan de
voor 1 jaar gelden zoals deze in de opdracht in de
opdracht in 2015 en sluit nauw aan bij de
bijlage staan vermeld;
transitiedoelstellingen; iedereen sociaal en economisch
• Akkoord te gaan met € 20.000 extra budget voor
zelfredzaam, ieder huishouden één kostwinner, iedere
de ondersteuning van vrijwilligers die onafhankelijke
jongere een startkwalificatie. Contour de Twern is een
cliëntondersteuning bieden, te dekken uit 6670030;
belangrijke partner omdat zij met behulp van hun
• Akkoord te gaan met € 13.265 extra budget voor
preventieve inzet mensen stimuleren en ondersteunen
mantelzorgondersteuning te dekken uit 6605055;
zelfredzaam te zijn, andere mensen te helpen en zich in te • Akkoord te gaan met € 10.000 extra budget voor
zetten voor hun omgeving. Zij benutten de kansen en
Taal voor Thuis te dekken uit 6711010.
potenties van inwoners en hun omgeving en kunnen
problemen en duurdere zorg voorkomen met inzet van
o.a. de wijkwerkers, de WIJ-dienstencentra, het
vrijwilligerspunt, de WIJ-dienstvrijwilligers die zich op
allerlei terreinen inzetten zoals informatie en advies,
schuldhulpverlening, onafhankelijke cliëntondersteuning,
buurtbemiddeling, vrijwillige thuishulp en
gezinsondersteuning.
Voorgesteld wordt om het verschil van € 25.153 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 Contour de Twern genoemd. De
opdracht en prestatieafspraken zijn grotendeels hetzelfde
gebleven als de opdracht van 2015, zie voor toelichting
punt 3, pagina 3 ‘ Wat gaan we ervoor doen?'. De
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opdracht sluit ook aan op de nota
ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen'. De
€ 40.000 ombuiging op de buurthuizen uit het
coalitieprogramma is op de subsidie van Contour de Twern
in mindering gebracht.
Qua budget stellen we de volgende wijzigingen voor:

€ 13.265 extra
voor mantelzorgondersteuning. Om de
mantelzorgers extra ondersteuning te kunnen
bieden, stellen we om voor de subsidie van Contour
de Twern voor mantelzorgondersteuning met €
13.265 te verhogen. Dit is conform het
collegevoorstel 15-0161888 waarin het college dit
op 6 oktober j.l. heeft besloten.

€ 20.000 extra
voor de WIJ-diensten en onafhankelijke
cliëntondersteuning. Zonder deze bijdrage is het
budget voor het Vrijwilligerspunt en WIJ-diensten
met € 53.337 erg kwetsbaar (in 2014 was dit
budget € 129.030 en in 2015 was dit budget €
75.035). Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Contour de
Twern goed aan de slag is met de WIJ-diensten én
onafhankelijke cliëntondersteuners. Zo waren er op
1 juli 2015 248 vrijwilligers actief waarvan 30
vrijwilligers getraind zijn in onafhankelijke
cliëntondersteuning. Naar verwachting zijn er in
december 60 vrijwilligers als onafhankelijke
clientondersteuners actief. Graag zien we in 2016
een vervolg waarbij de € 20.000 aanvullende
subsidie noodzakelijk is.
€ 10.000 extra voor Taal voor Thuis. Taal voor Thuis is een
cursus van 20 weken voor ouders van kinderen van 2-5
jaar en 6-12 jaar en zet in op aanpak laaggeletterdheid en
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educatief partnerschap met ouders (notitie Waalwijk
Taalrijk, dec. 2014 vastgesteld door college). Contour de
Twern verzorgt de coördinatie en ondersteuning van de
vrijwilligers die deze cursus uitvoeren.
In de raadsinformatiebrief van 1 december over
aanpassingen gebouw, gaven we aan dat u binnenkort een
voorstel kon verwachten over aanpassingen van de
receptie. Op dat moment was het advies van de
installateur nog niet bekend, maar ondertussen wel.
De medewerkers van de receptie ervaren al sinds de
opening van het gebouw in 2010
(lichamelijke) klachten van kou en tocht. Daar we
ondertussen de fase van ‘dat ligt aan de instellingen van
het klimaatsysteem' (dat is uitgebreid geanalyseerd en
meerdere malen bijgesteld) voorbij zijn, is er onderzoek
gedaan naar wat wél een oplossing is.
De mogelijke aanpassing is integraal bekeken (veiligheid,
klimaat, arbo). Op het gebied van veiligheid is al de
(kleine) aanpassing gedaan dat je de receptie (aan de
achterzijde) voortaan alleen nog kunt betreden met een
pasje.
Wat betreft het klimaat is de enige oplossing het qua
klimaatsysteem afsluiten van de receptie ten opzichte van
de publiekshal. Elke andere aanpassing heeft een te gering
effect vanwege de vele luchtstromen in de hal (denk aan
de draaideuren, lift, loopbewegingen). Omdat we de
receptie zo transparant mogelijk willen houden, is gekozen
voor een glazen wand als ‘omhulsel'. U kunt de aanpassing
op de bijgaande foto zien.
Geraamde maximale kosten van de aanpassing bedragen:
Installatietechnisch: € 11.500,Interieuraanpassingen: € 16.450,En kunnen gedekt worden uit het reguliere Arbo budget
(maximaal €25.000,-) en het restant uit het reguliere

Het college besluit,
- In te stemmen met de aanpassingen voor de
receptiebalie, zoals geschetst in dit voorstel en
bijlage.
- N.a.v. raadsinformatiebrief m.b.t. update
Taxandriaweg 6 zal het budget voor de update
beschikbaar komen na de raadsvergadering van 17
december.
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budget van gebouwenbeheer.
Een afbeelding van hoe de receptie er na de aanpassingen
uit gaat zien, is te vinden in de bijlage.
Op 2 december 2011 werd de “Uitvoeringsovereenkomst
Het college besluit,
tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente
- In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde
Waalwijk ter regeling van de reconstructie van provinciale overeenkomst d.d. 30-10-2015 met kenmerk
weg N261: Tilburg – Waalwijk (A59) in de gemeente
C2179659/3881449;
Waalwijk” getekend en 21 maart 2013 de “Overeenkomst
- In te stemmen met de betaling van € 4.000,00 en
tussen de provincie Noord-Brabant, de Staat en de
deze ten laste te brengen aan het budget
gemeente Waalwijk ter regeling van de werkzaamheden
snippergroen, 6813070.
aan en het beheer, onderhoud en eigendom van de
ongelijkvloerse aansluiting van Rijksweg A59 met de
provinciale weg N261 en de gemeentelijke wegenstructuur
in het kader van de reconstructie van de N261”. In die
overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd tussen partijen.
In september 2015 zijn de belangrijkste werkzaamheden
gereedgekomen. Per 30 oktober 2015 heeft de oplevering
van het werk plaatsgevonden van de aannemer aan de
provincie Noord-Brabant en op diezelfde datum de
overdracht van de provincie Noord-Brabant naar de
gemeente Waalwijk. De overdracht wordt geformaliseerd
met bijgaande overeenkomst d.d. 30-10-2015 met
kenmerk C2179659/3881449. Hierin zijn eerder gemaakte
afspraken met betrekking tot kostenverdeling, planschade
en schadeclaims i.h.k.v. nadeelcompensatie nogmaals
opgenomen. Daarnaast worden de definitieve eigendoms-,
beheer- en onderhoudsgrenzen bepaald. Vervolgens wordt
middels deze overeenkomst bevestigd dat de gemeente
Waalwijk akkoord is gegaan met de kwaliteit van het
geleverde werk en wordt vastgelegd welke garantie- en
onderhoudstermijnen van toepassing zijn. Tevens is
opgenomen welke kleine gebreken en resterende
werkzaamheden nog uitgevoerd dienen te worden.
Deze overeenkomst is een aanvulling op de op 2 december
2011 en 21 maart 2013 door uw college getekende
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overeenkomsten. Uit praktische overwegingen zijn de in
de overeenkomst genoemde bijlage niet bijgevoegd. Deze
zijn in te zien op de vakafdeling.
B50.RNO Raadsinformatiebrief Op d.d. 23-06-2015 heeft uw college besloten de
Het college besluit,
aanpassing
waterbehandelingsinstallatie van zwembad Olympia aan te • Akkoord te gaan met bijgevoegde
waterbehandelings- laten passen en de raad hierover te informeren middels
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat een
installatie zwembad een raadsinformatiebrief. Aanleiding van deze technische
passage moet worden opgenomen m.b.t. de
Olympia
aanpassing was een aanstaande wijziging/verscherping in aanpassing van de gevelbeplating en het peuterbad
de Zwemwaterwet.
welke bekostigd worden uit de garantiebepalingen en
deze via de griffier ter kennisgeving voor te leggen
Nadat uw college dit besluit heeft genomen is de
aan de leden van de gemeenteraad.
aanvliegroute van deze wetswijziging ter discussie
gekomen. Inmiddels is deze discussie afgerond en is de
aanpassing conform de gepresenteerde raming - naar
tevredenheid - uitgevoerd. Hiermee is zwembad Olympia
voorbereid op de aankomende wijziging/verscherping van
de nieuwe wetgeving in 2018.
B51.RNO CPOH project van de Via raadsinformatiebrief 16-15 geplaatst op 16 april jl. is
Niet conform.
cv Waalwijk Wonen de raad geïnformeerd over de opvatting van uw college
Het college besluit de raad over de stand van zaken
U.A.
t.a.v. dit beoogde huurwoningenproject door en voor
van het beoogde huurwoningen project van de cv
(lagere) middeninkomens op de voor Waalwijk Wonen
Waalwijk Wonen te informeren middels
hiervoor voorshands gereserveerde locatie van de vm.
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat in de
Oranjeschool. Wethouder Keijzers heeft de verenging met brief de eerste, derde en vierde alinea op pagina 2
verschillende marktpartijen in contact gebracht. De
geschrapt moet worden.
coöperatieve vereniging heeft te kennen gegeven naar
E.e.a. afstemmen met portefeuillehouder.
wegen te zoeken om dit project zelf te realiseren en te
exploiteren. Daartoe worden verschillende opties
onderzocht. Hoewel nog geen concreet financieel sluitende
planopzet gereed is, wordt de gemeente verzocht borg te
staan voor de op de kapitaalmarkt aan te trekken lening of
een deel daarvan. Tevens wordt verzocht om t.b.v. de
boogde huurwoningen voor deze doelgroep een specifieke
grondprijs te bepalen. In bijgevoegde raadsvoorhangbrief
wordt de lijn aangehouden dat de realisering van het
beoogde project in de marktsector tot stand zal moeten
Nr.
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komen, zonder borgstelling door de gemeente. Een
specifieke grondprijs voor dit project kan alleen aan de
orde komen indien wordt aangetoond dat dit project in de
markt financieel haalbaar is. Middels bijgevoegde concept
raadsvoorhangbrief wordt voorgesteld de raadsleden
hierover te informeren en in de gelegenheid te stellen hun
zienswijze hierover kenbaar te maken.
'Akkerlanen' de aanduiding 'integratie stad-land'. De
Het college besluit in te stemmen met:
Verordening ken meerdere aanduidingen.
- de onderbouwing (toets ‘Ladder voor duurzame
Om de woningbouwontwikkeling 'Akkerlanen' qua omvang verstedelijking', project Akkerlanen);
en ambitie mogelijk te maken dient de huidige aanduiding - het verzoek tot aanpassing Verordening ruimte
'integratie stad-land' omgezet dient te worden naar een
conform bijgesloten concept brief;
'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling'. Deze omzetting - de bijgesloten concept raadsinformatiebrief.
is noodzakelijk om een bestemmingsplan voor dit
- brieven i.o.m. portefeuillehouder aanpassen.
toekomstige woongebied in procedure te kunnen brengen.
De provincie staat niet onwelwillend tegenover deze
mogelijke aanpassing, maar verzocht ons om een nadere
onderbouwing (zie bijlage Toets ‘Ladder voor duurzame
verstedelijking', project Akkerlanen).
Om op ambtelijk niveau een goede inschatting te kunnen
maken over de haalbaarheid van dit verzoek heeft nader
overleg met de provincie plaats gevonden, over onder
meer het kunnen onderbouwen van een ontwikkeling met
woningbouw vanuit de ladder voor duurzame
verstedelijking en de relatie van dit nieuwe zoekgebied ten
opzichte van de overige zoekgebieden binnen Waalwijk.
Recent ambtelijk overleg (november 2015) met de
Provincie geeft ons het vertrouwen dat het verzoek tot
aanpassing naar ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling'
met een positief ambtelijk advies zal worden voorgelegd
aan het provinciaal bestuur. Naar verwachting zal GS/PS in
oktober/november 2016 hierover een besluit gaan nemen.
Wij stellen u voor in te stemmen met de onderbouwing,
het verzoek tot aanpassing PV 2016 aan te beiden aan de
Provincie conform bijgesloten concept brief en de raad te
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informeren conform de bijgesloten raadsinformatiebrief.
De SGP heeft vragen gesteld over de wenselijkheid
Het college besluit,
evenals mogelijkheid om als Waalwijk over te gaan tot het Bijgaande beantwoording van raadsvragen o.g.v.
invoeren van zogenaamde ‘vuurwerkvrije zones' in de
artikel 37 RvO door te sturen naar de SGP-fractie.
eerstvolgende APV wijziging.
Bij de behandeling van de nota Grondbeleid is
Het college besluit,
aangekondigd dat het college in 2016 met de raad
De raad te informeren over de stand van zaken
overlegd over het thema gebiedsontwikkeling. Middels
betreffende het thema gebiedsontwikkeling, zonder
bijgesloten brief wordt de raad geïnformeerd over de stand bijvoeging van bijlagen, conform bijgesloten concept
van zaken en het voorgenomen vervolgproces.
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat i.v.m.
het schrappen van de bijlagen de brief hierop
aangepast moet worden.
Op 19 november 2015 (intern kenmerk 15-0184174) heeft Het college besluit,
staatssecretaris Klijnsma een brief aan het college en de
De Raad te informeren over de brief van
Raad gestuurd om ons te waarschuwen dat de
staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en
informatiebeveiliging rond het SUWInet goed geregeld is.
Werkgelegenheid door middel van de
Met de brief wordt ook beoogd om de Raad te prikkelen
raadsinformatiebrief in de bijlage.
om aan het college vragen te stellen rond dit onderwerp.
Op de raadsvergadering van 17 december aanstaande
staat de brief op de lijst ingekomen stukken. Voorgesteld
wordt de Raad te informeren met de raadsinformatiebrief
in de bijlage.
Het meerjaren investeringsplan t.b.v. van het
Het college besluit,
grondstoffenbeleidsplan is in de raadsvergadering van 24
1) kennis te nemen van het bijgevoegde
april 2014 vastgesteld. In het meerjaren investeringsplan
raadsvoorstel, inhoudende een krediet aanvulling
is o.a. krediet aangevraagd voor de aanschaf van
voor aanschaf en plaatsing ondergrondse
ondergrondse restafvalcontainers bij hoogbouw á
restafvalcontainers.
€495.000,--. Door voortschrijdend inzicht moet worden
2) bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te
geconcludeerd dat het krediet in de huidige
bieden aan de raad, met dien verstande dat m.b.t. de
omstandigheden niet toereikend is. Door veranderde
restantkredieten een bedrag moet worden vermeld.
omstandigheden en nieuw verworven kennis is het
3) n.a.v. dient onderzocht te worden wat de wensen
noodzakelijk om het huidige krediet aan te vullen met
van de ondernemers zijn in het centrum m.b.t.
bestaande resterende kredieten binnen het product
ondergrondse containers.
vuilophaal en -afvoer. Overigens is in dezelfde
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raadsvergadering ook een krediet
beschikbar gesteld voor ondergrondse textielcontainers.
Aan de raad wordt voorgesteld om twee bestaande
resterende kredieten (7721051 ondergrondse
glasbakken en 7721012 gft betoncocons bovengrondse
containers) beschikbaar te stellen en samen te voegen
met de twee huidige kredieten (7721100 ondergrondse
textiel containers en 7721101 ondergrondse restafval
containers) en te vormen tot één nieuw krediet.
Het nieuw te vormen krediet voor “ondergrondse
afvalvoorzieningen” kan dan worden ingezet bij de
aanbesteding voor ondergrondse restafvalcontainers, maar
ook later in 2016 voor de aanschaf van ondergrondse glasen textielcontainers, aanpassen huidige ondergrondse
containers en andere zaken die betrekking hebben op de
ondergrondse afvalinzamelstructuur.
In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel,
waarin u de raad voorstelt om in te stemmen met de
geraamde extra kostenpost van €40.000 voor de
noodzakelijke uitbreiding van de formatie van het team
financiën, om gestalte te kunnen geven aan de uitvoering
van de Wet modernisering Vpb-plicht voor
overheidsondernemingen.
Zodra een betrouwbaar beeld bestaat van de mogelijke
belastingdruk, die voor Waalwijk uit de nieuwe wet
voortvloeit, zullen we die kennis met u delen in het
eerstvolgende voorjaarbericht.

Het college besluit,
In te stemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel, waarin de raad wordt voorgesteld om
in te stemmen met de geraamde extra kostenpost
van €40.000 voor de noodzakelijke uitbreiding van de
formatie van het team financiën, om gestalte te
kunnen geven aan de uitvoering van de Wet
modernisering Vpb-plicht voor
overheidsondernemingen.
Zodra een betrouwbaar beeld bestaat van de
mogelijke belastingdruk, die voor Waalwijk uit de
nieuwe wet voortvloeit, zullen we die kennis met u
delen in het eerstvolgende voorjaarsbericht.
In 2016 monitoren extra werkzaamheden Vpb gehele
ambtelijke organisatie.

