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Op de locatie Burgemeester Moonenlaan 5 in Waalwijk was tot
voor kort een middelbare school gevestigd, het Dr. Mollercollege.
De ontwikkelcombinatie Schakelring/BAN wil op de locatie binnen
het bestaande bouwvolume ca. 50 luxe huur
serviceappartementen realiseren, waarbij de inkoop van zorg van
Schakelring een optie is. Het plan voorziet in circa 50
parkeerplaatsen op eigen terrein. De meest karakteristieke
hoofdgebouwen van het complex (m.u.z. van de kapel) blijven
behouden. Het huidige straatbeeld rondom blijft daardoor
nagenoeg ongewijzigd.
Om een en ander te kunnen realiseren is er voor deze locatie een
ruimtelijk en functioneel kader opgesteld in de vorm van een
nieuw bestemmingsplan.
Bij besluit van 23 juni 2015 heeft het college ingestemd met het
voorontwerp bestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5. Het
voorontwerp bestemmingsplan heeft zowel de inspraak als het
wettelijk verplicht vooroverleg doorlopen.
Wettelijk vooroverleg
De provincie Noord-Brabant heeft te kennen gegeven geen
opmerkingen op het bestemmingsplan te hebben.
Het waterschap geeft een positief wateradvies.
Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5 heeft 3
weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn geen schriftelijke reacties ingediend.

Besluit
Het college besluit,
In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5
op de wettelijk voorgeschreven wijze in
procedure te brengen.

Voorgesteld wordt om in te stemmen het
ontwerpbestemmingsplan en dat ontwerp op de wettelijk
voorgeschreven wijze gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
Gedurende die periode kan een ieder schriftelijk, dan wel
mondeling een zienswijze aan de raad kenbaar
maken.
Vanaf maart 2014 ligt er een plan tot herontwikkeling van het vm Het college besluit,
dr. Mollercollege in voorbereiding door Ban Bouw en Schakelring. De redengevende omschrijving op de
De insteek van het plan behelst het behoud van alle
voorgestelde punten aan te passen.
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karakteristieke hoofdgebouwen. De kapel zal helaas moeten
wijken daar er circa 50 parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te
worden gerealiseerd . In de hoofdgebouwen zullen 47 luxe
service huurappartementen worden ondergebracht. De buurt
heeft enthousiast gereageerd over plan en het vele behoud. Het
huidige straatbeeld rondom blijft daardoor grotendeels
ongewijzigd. Daar het vm schoolgebouw een gemeentelijk
monument is is de monumentencommissie om advies gevraagd.
Op basis van dit advies zal de redengevende omschrijving worden
aangepast
Dit is de derde gemeentefonds-circulaire van 2015. De
decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het
karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste
zaken van het uitkeringsjaar 2015. Daarnaast wordt informatie
verschaft over integratie- en decentralisatieuitkeringen. Daar
waar een doorwerking plaatsvindt naar uitkeringsjaar 2016 en
volgende is die uitkomst inzichtelijk gemaakt, waarvoor wordt
verwezen naar de bijlagen.
Van belang zijn:
• Voor 2015 stijgt de uitkering met 1 punt uit de verdeelreserve.
Voor Waalwijk betekent dit een stijging van de algemene
uitkering met € 29.270.
• Voor de organisatie van het referendum over het
Associatieverdrag met Oekraïne wordt in 2016 aan Waalwijk €
50.000 gecompenseerd.
• De reeks voor uitneming van bedragen door de
opschalingskorting is bekend gemaakt vanaf 2021. De VNG is fel
tegen deze uitneming gekant omdat alle gemeenten hierin een
bijdrage moeten leveren, ook grote gemeenten en gemeenten die
net zijn heringedeeld. Daarmee kan de beslissing niet meer
worden gedragen door de motivering die er aan ten grondslag
ligt. Het kabinet wil echter deze regeerperiode niet tornen aan de
reeks.
• In het sociaal domein vinden enkele kleinere, per saldo

Besluit

Het college besluit,
a. Kennis te nemen van de mutaties die voor
Waalwijk voortvloeien uit de
decembercirculaire 2015 van het
gemeentefonds
b. De voor 2015 geldende mutaties te
verwerken in de jaarrekening
c. De voor 2016 en volgende jaren geldende
kleine mutaties mee te nemen bij de
verwerking van de aankomende meicirculaire
d. d.m.v. wethoudersbrief raad informeren dat
de decembercirculaire geen substantiële
afwijkingen bevat t.o.v. de
septembercirculaire.

Nr.

Onderwerp

A03.OOT Aanstellingsbesluit
als onbezoldigd
ambtenaar op naam
parkeercontroleurs
P1 on street B.V.

B02.OOT Subsidieaanvraag
Werkgroep Thuis
met Dementie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-12-2015
Samenvatting / toelichting
neutrale, verrekeningen plaats.
• Er vinden kleinere, per saldo neutrale, mutaties plaats in de
integratie- en decentralisatieuitkeringen.
Geadviseerd wordt kennis te nemen van de voor Waalwijk van
belang zijnde mutaties, met name de stijging van de uitkering
voor 2015 en die te verwerken in de jaarrekening 2015.
De voor 2016 en volgende jaren geldende mutaties mee te
nemen bij de verwerking van de aankomende meicirculaire.
Gelet op de zeer beperkte nieuwswaarde van de circulaire is niet
nodig de raad door middel van een raadsinformatiebrief te
informeren over de uitkomsten van deze circulaire.
In de collegevergadering van 29 januari 2013 heeft uw college de
parkeercontroleurs van P1 on street B.V. categoriaal aangewezen
als onbezoldigd ambtenaar ten behoeve van de gefiscaliseerde
afdoening van het niet betalen van parkeergelden.
Uit artikel 6.2 van de door de Minister van Veiligheid en Justitie
vastgestelde “Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar”
die met ingang van 1 juli 2015 in werking zijn getreden volgt dat
een ingehuurde Buitengewoon opsporingsambtenaar door de
gemeente op naam moet worden benoemd als onbezoldigd
ambtenaar. Dientengevolge verzoeken wij uw college het op
29 januari 2013 genomen besluit om de parkeercontroleurs van
P1 on street B.V. categoriaal aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar ten behoeve van de fiscale afdoening van het niet
betalen van parkeergelden in te trekken en de parkeercontroleurs
van P1 on street B.V., conform bijgaand besluit, op naam aan te
stellen als onbezoldigd ambtenaar.
Tevens verzoeken wij uw college de teammanager THRM te
mandateren om in het vervolg de parkeercontroleurs van P1 on
street B.V. aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar dan wel die
aanstelling in te trekken.
De werkgroep Thuis met Dementie van de Dementievriendelijke
Gemeente Waalwijk heeft voor 2016 een subsidieaanvraag van €
4.000,- ingediend voor het uitvoeren van activiteiten voor

Besluit

Het college besluit,
- het op 29 januari 2013 genomen besluit om
de parkeercontroleurs van P1 on street B.V.
categoriaal aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar ten behoeve van de fiscale
afdoening van het niet betalen van
parkeergelden in te trekken:
- de parkeercontroleurs van P1 on street B.V.,
conform bijgaand besluit, op naam aan te
stellen als onbezoldigd ambtenaar ten
behoeve van het niet betalen van
parkeergelden;
- de teammanager THRM te mandateren om in
het vervolg de parkeercontroleurs van P1 on
street B.V. aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar dan wel die aanstelling in te
trekken.

Het college besluit,
- Voor het jaar 2016 een waarderingssubsidie
toe te kennen van € 3.000,- aan de werkgroep
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inwoners met dementie en hun mantelzorgers ter bevordering
van participatie en zelfredzaamheid.
Het gaat om de volgende activiteiten voor het jaar 2016:
1. Initiatieven in een beweegtuin in het Wandelpark;
2. Halfjaarlijkse wandelingen met dementerende inwoners en hun
mantelzorgers in de drie kernen van de gemeente;
3. Activiteiten in het Parkpaviljoen.
Bij de start van Thuis met Dementie in 2012 waren er meerdere
convenantpartners betrokken.
Deze convenantpartners waren Schakelring, Maasduinen,
Contour/de Twern, Thebe, GGZ en de Wever. De partners hebben
allemaal het convenant ondertekend en toegezegd een jaarlijkse
financiële bijdrage te leveren aan de activiteiten van deze
werkgroep. Dat is ook zo gebeurd in de
jaren 2012 t/m 2015. De gemeente steunt het initiatief, maar
heeft het convenant toentertijd niet ondertekend als partner.
Het convenant loopt af op 31 december 2015. De werkgroep
Thuis met Dementie gaat nu verder in de Dementievriendelijke
Gemeente Waalwijk. Vanuit de convenantpartners is er vanaf
2016 geen budget meer voor de activiteiten van de werkgroep.
Vandaar dat de werkgroep voor hun
activiteiten in 2016 een waarderingssubsidie aanvraagt.
Wij stellen voor om een bedrag van C 1.000,- niet te honoreren.
Bij bestudering van het activiteitenplan bij de subsidieaanvraag is
geconcludeerd dat de aanvraag op enkele activiteiten te ruim is
geformuleerd.
- Er wordt diverse keren subsidie aangevraagd voor
materiaalkosten, kosten voor eten en drinken en voor
vergoedingen voor vrijwilligers en deskundigen. Deze kosten zijn
ook opgenomen onder de post 'organisatiekosten'. Hier is
navraag over gedaan bij de subsidie-aanvrager. Geadviseerd
wordt deze kosten te bundelen en daarmee te verlagen.
Daartoe wordt de volgende subsidieverlening
voorgesteld:

Besluit
Thuis met Dementie (onderdeel van de
Dementie Vriendelijke Gemeente Waalwijk),
voor
het uitvoeren van activiteiten voor inwoners
met dementie en hun mantelzorgers ter
bevordering van participatie en
zelfredzaamheid;
- De subsidieaanvraag voor € 1.000,- af te
wijzen op grond van artikel 14, lid 1c van de
Algemene Subsidieverordening gemeente
Waalwijk.
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Accountantsprotocol
, Financiële
productieverantwoording
Wmo en Jeugdwet
2015
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Besluit
Onderdeel
Kosten
Huur Parkpaviljoen
€ 1.300,Activiteitenkosten/materiaal (incl. organisatiekosten) € 1.500,Kosten vrijwilligers en deskundigen
€ 200,Totaal
€3.000,Advies:
Het college besluit,
- Voor het jaar 2016 een waarderingssubsidie toe te kennen van
€ 3.000,- aan de werkgroep Thuis met Dementie (onderdeel van
de Dementie Vriendelijke Gemeente Waalwijk), voor het
uitvoeren van activiteiten voor inwoners met dementie en hun
mantelzorgers ter bevordering van participatie en
zelfredzaamheid;
- De subsidieaanvraag voor € 1.000,- af te wijzen op grond van
artikel 14, lid 1c van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Waalwijk.
De decentralisaties in het sociale domein confronteren gemeenten
en zorgaanbieders met ingrijpende wijzigingen in de Wmo en
Jeugdwet. Zorgaanbieders hebben te maken met bijna 400
gemeenten, waarmee niet alleen afspraken gemaakt zijn/moeten
worden over zorginkoop en bekostiging, maar ook over
verantwoording en controle. Om de administratieve lasten te
beperken is door Actiz (organisatie van zorgondernemers) in
samenwerking met deskundigen uit diverse relevante
brancheorganisaties (waaronder de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie
Accountants NBA) een uniforme financiële productieverantwoording met bijbehorend accountantsprotocol ontwikkeld;
het Algemeen Accountantsprotocol, Financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015.
Als gemeente Waalwijk, op verzoek van enkele zorgaanbieders en
in overleg met de accountant, vinden we het belangrijk om reële
eisen ten aanzien van de financiële rechtmatigheid te stellen en

Het college besluit,
- het Algemeen Accountantsprotocol,
Financiële productieverantwoording Wmo en
Jeugdwet 2015 wat landelijk is geadviseerd,
voor 2015 te gaan hanteren.
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Besluit
de administratieve lasten van de zorgaanbieders te beperken. Om
die reden adviseren wij uw college om voor de lokale
contractering Wmo en Jeugdhulp 2015 de uniforme financiële
productieverantwoording met bijbehorend accountantsprotocol
van toepassing te verklaren.
Na vaststelling van het gebruik van het algemeen
accountantsprotocol wordt begin januari 2016 een verdere
uitwerking hiervan aan uw college voorgelegd. Het betreft een
addendum op de raamovereenkomst 2015 met bepalingen om de
financiële rechtmatigheid vast te leggen. Ook eventuele
aanpassingen van de betreffende verordeningen worden later aan
uw college voorgelegd.

B04.OOT Subsidieverlening
2016
Expertisecentrum
Familiezorg (Exfam)

Ter informatie is het accountantsprotocol in de bijlage
toegevoegd.
Exfam heeft voor 2016 een subsidieaanvraag ingediend van €
17.600 voor het stimuleren van 5 lotgenotenbijeenkomsten zoals
Café Brein, organiseren mantelzorgbijeenkomsten (incl. Dag van
de Mantelzorg), begeleiding van 2 groepen mantelzorgers en
vrijwilligers d.m.v. de methode familiezorg en cursus
transculturele familiezorg voor migranten.
Op basis van het collegebesluit van d.d. 6 oktober jl.
(Corsanr:15-0161888 / Inzet financiële middelen 2016 taken
Juvans, De Wever en instellingen voor mantelzorgondersteuning)
heeft een gesprek plaats gevonden met Exfam. Hierbij is door
Exfam aangegeven dat zij in 2016 voor zichzelf geen rol meer
zien weggelegd voor het organiseren van
mantelzorgbijeenkomsten.
Gelet op het bovenstaande wordt geadviseerd om Exfam € 9.600
subsidie te verlenen en het verschil van € 8.000 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

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2016
aan Expertisecentrum Familiezorg voor €
9.600 en € 8.000 af te wijzen.
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beleid van de gemeente.
Het gemeentelijk beleid ten aanzien subsidiëring is opgenomen in
de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2016. In deze
subsidieregeling is ook het maximaal beschikbare bedrag voor
Exfam genoemd € 9.600. De € 8.000 verschil zijn de kosten voor
het organiseren van de mantelzorgbijeenkomsten die zij niet
meer organiseren.
De € 9.600 subsidie wordt verleend voor begeleiding van 5
lotgenotenbijeenkomsten zoals Café Brein, begeleiding van 2
groepen mantelzorgers en vrijwilligers d.m.v. de methode
familiezorg en cursus transculturele familiezorg voor migranten.
Uw college heeft op 13 oktober 2015 ingestemd met de
“Beleidsregels ondergrondse inzamelmiddelen”. Dit conform
artikel 4 lid 1 sub b en lid 2 van de Afvalstoffenverordening
Waalwijk 2015. In voorgenoemd beleid zijn de voorwaarden
opgenomen voor het plaatsen van ondergrondse
restafvalcontainers.
In de afgelopen periode is onderzocht welke locaties in de
gemeente Waalwijk voldoen aan de in de beleidsregels gestelde
eisen en dientengevolge in aanmerking komen voor een
ondergrondse restafvalcontainer.
Bij dit voorstel is de lijst met de in aanmerking komende locaties
voor een ondergrondse restafvalcontainer gevoegd. De exacte
locaties zijn weergeven op inrichtingstekeningen, welke u bij de
vakafdeling kunt inzien. Bij het bepalen van de locaties is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de in het beleid genoemde
randvoorwaarden. Dit aanwijzingsbesluit wordt ter inzage gelegd
en belanghebbenden zijn gedurende 6 weken in de gelegenheid
een bezwaarschrift in te dienen.
De VVD fractie heeft op 2 december jl. vragen ex artikel 37 van
het Reglement van Orde gesteld over de opvang van
vluchtelingen.

Besluit

Het college besluit,
Dat bij de zestig in de bijlage bij dit besluit
genoemde locaties een ondergrondse
restafvalcontainer wordt geplaatst.

Het college besluit,
Voorgesteld wordt in te stemmen met
bijgaande conceptbrief en deze via de griffie
ter kennis te brengen van de VVD-fractie.
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Men vraagt uw college of het op 27 november jl. getekende
Bestuursakkoord leidt tot het opnieuw in de raad aan de orde
stellen van een (aangepaste) Notitie over de opvang van
vluchtelingen. Voorgesteld wordt in de beantwoording aan te
geven dat u hiertoe geen aanleiding ziet.

Daarnaast vraagt men naar de kosten voor de bijstand van de
instromende asielzoekers. Bij de beantwoording wordt verwezen
naar de hierover gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord.
B51.RNO Schriftelijke vragen Op 9 december 2015 heeft de Fractie van de PvdA artikel 37 RvO
o.g.v. artikel 37
vragen gesteld over de participatie van jongeren met een
fractie PvdA m.b.t.
beperking. Bijgaand treft u de door de Fractie van de PvdA
Participatie jongeren gestelde vragen en de concept beantwoording van deze vragen
met een beperking
aan.
B52.RNO Vragen op grond
Op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde hebben
van artikel 37
mevrouw I. Ruygt en de heer J. van Buul namens D66 vragen
RvO/PGB fractie D66 gesteld over het overgangsrecht van klanten met een PGB.

Besluit
College vraagt aandacht voor correcte
benaming, adressering in de brief.

Het college besluit,
• kennis te nemen van de vragen gesteld door
de Fractie van de PvdA;
• tot bijgevoegde schriftelijke reactie gericht
aan de Fractie van de PvdA, waarbij antwoord
wordt gegeven op de gestelde vragen.

Het college besluit,
-Kennis te nemen van de brief van mevrouw I.
Ruygt en de heer J. van Buul namens D66 d.d.
23 november 2015 inzake PGB's;
De brief d.d. 23 november jl. is bijgevoegd, evenals de concept-Tot een schriftelijke reactie gericht aan
reactie.
mevrouw I. Ruygt en de heer J. van Buul
volgens bijgevoegd concept, met dien
Het college wordt geadviseerd om de vragen te beantwoorden
verstande dat bij antwoord 3 de overige 51
conform bijgevoegd concept.
ook gesplitst moeten worden in Wmo en
jeugd.
- in jaarrekening 2015 in de paragraaf m.b.t.
het sociaal domein uitgebreide toelichting
opnemen m.b.t. de financiën, geleverde
diensten en de dienstverlening.
B53.RNO Raadsinformatiebrief Bijgaand een raadsinformatiebrief over de bestedingen ISV3 en
Het college besluit,
over ISV3
de bestemming van de resterende gelden. Tevens is als bijlage de de raad door middel van bijgaande
‘Monitor afspraken en resultaten bestuursovereenkomst' met de
raadsinformatiebrief te informeren over de
provincie toegevoegd.
bestedingen ISV3 en de bestemming van de
resterende gelden, met dien verstande dat de
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B54.RNO Schriftelijk vragen
Namens de SGP-fractie heeft dhr. Tiemstra vragen gesteld op
op grond van art. 37 basis van artikel 37 RvO over de
RvO SGP- fractie //
Inkoop van thuiszorg.
Inkoop thuiszorg
De vragen van de heer Tiemstra d.d. 30 november 2015 zijn
bijgevoegd, evenals de
de concept-reactie.

B55.RNO Mediation
Kerkvaartse Haven

Het college wordt geadviseerd om de vragen te beantwoorden
conform bijgevoegd concept.
Al enkele jaren is de gemeente in discussie met bedrijven aan de
Kerkvaart. Na aanbieding van de geactualiseerde
havenverordening aan de raadscommissie in 2013 heeft de Raad
verzocht een mediationtraject op te starten om tot een gedragen
oplossing te komen. Het mediationtraject en de aanvullende
planeconomische verkenning heeft echter geen oplossing
geboden voor de impasse. In dit collegevoorstel vragen wij de
raad hierover middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren en ook de betreffende ondernemers te informeren
over de stand van zaken middels bijgevoegde brief.
In 2016 zullen wij intensiever toetsen of het gebruik van de
haven overeenkomt met de vigerende verordening en
overtredingen zullen worden geverbaliseerd. Op basis van het
toezicht zal duidelijk worden of de havenverordening aanpassing
behoeft. Tevens zullen wij de versteviging van de oostoever gaan
voorbereiden. Het voorstel daartoe kunt u in 2016 verwachten
teneinde voor het stormseizoen 2016/2017 met de realisatie
gereed te zijn.

Besluit
brief i.o.m. de algemeen directeur nog van
een aantal aanvullingen wordt voorzien.
Het college besluit,
- kennis te nemen van de vragen van dhr. R.
Tiemstra namens de SGP Fractie d.d. 30
november 2015 inzake inkoop thuiszorg;
- tot een schriftelijke reactie gericht aan dhr.
R. Tiemstra, volgens bijgevoegd concept, met
dien verstande dat bij antwoord 1 vermeld
moet worden op welke wijze de historische
prijs tot stand is gekomen.
Het college besluit,
1. te erkennen dat het mediationtraject en de
aanvullende planeconomische verkenning
geen oplossing heeft geboden voor de impasse
tussen ondernemers aan de Kerkvaart en de
gemeente.
2. bijgevoegde brief aan de ondernemers vast
te stellen, met dien verstande dat in de
eindconclusie na het woord 'orde' een punt
moet komen en dan met nieuwe zin verder
gaan en te verzenden
3. bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te
stellen, met dien verstande dat in de
eindconclusie na het woord 'orde' een punt
moet komen en dan met nieuwe zin verder
gaan en daarnaast commentaar van het
college opnemen m.b.t. het mediation rapport
van de heer Marijnen en ter hand te stellen
aan de griffie ter verspreiding onder de
raadsleden.

