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Het is niet gebruikelijk om een fietspad een naam te
geven. Over het algemeen liggen deze naast een
bestaande weg. Echter in Landgoed Driessen zijn er
twee stukken fietspad die wel een naam nodig
hebben om er voor te zorgen dat de hulpdiensten
weten waar ze moeten zijn in geval van nood.

Het college besluit,
De volgende fietspadnamen te benoemen, zoals
aangegeven op het kaartje in de bijlage:
1. Slagenpad
2. Gaardpad

Het gaat om het fietspad vanaf de Meidoornweg,
langs voetbalvereniging RWB tot aan de Noorder
Allee. In overleg met de straatnamencommissie is
het voorstel; Slagenpad, omdat het uitkomt op het
slagenland (zie bijlage 1).

A02

Het tweede stuk gaat van de Noorder Allee, richting
de Midden-Brabantweg met een 90-gradenhoek naar
De Gaard. In overleg met de straatnamencommissie
is het voorstel; Gaardpad (zie bijlage 2).
Straatnaamgevin Op de locatie waar het voormalige gemeentehuis
g nabij
is/wordt gesloopt is een nieuwe straat gepland. De
Raadhuisplein/Ak toegang tot deze straat is alleen mogelijk vanuit de
kerwinde
Akkerwinde. Toegang tot de betreffende wijk is via
Sprang-Capelle
de Bolderik waarop de Akkerwinde aansluit.
Voorstel is om een keuze te maken die aansluit bij
gebruikte namen in de betreffende wijk.
In overleg met de straatnamencommissie wordt
voorgesteld om te kiezen voor de naam Haagwinde.
Haagwinde is een plant behorende tot de
Windefamilie evenals de Akkerwinde.

Op de locatie waar het voormalige gemeentehuis
is/wordt gesloopt is een nieuwe straat gepland.
De toegang tot deze straat is alleen mogelijk
vanuit de Akkerwinde. Toegang tot de
betreffende wijk is via de Bolderik waarop de
Akkerwinde aansluit.
Voorstel is om een keuze te maken die aansluit
bij gebruikte namen in de betreffende wijk.
In overleg met de straatnamencommissie wordt
voorgesteld om te kiezen voor de naam
Haagwinde. Haagwinde is een plant behorende
tot de Windefamilie evenals de Akkerwinde.
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D66/SGP inzake
SLEM

Rapportage
mantelzorg
onderzoek
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Door de fracties van SGP/D66 zijn vragen gesteld over de Het college besluit,
betalingsachterstand van SLEM. Voorgesteld wordt deze
De vragen van D66/SGP inzake de
vragen te beantwoorden met bijgaande brief. In de brief
betalingsachterstand van SLEM te beantwoorden
wordt ook gememoreerd dat eerder is aangegeven dat de
via bijgevoegde brief.
betalingsproblemen bij het opstellen van de gemeentelijke
jaarrekening 2015 moeten zijn opgelost. Gevraagd wordt
hoe de kans wordt ingeschat dat SLEM de
betalingsachterstand inderdaad binnen deze termijn kan
wegwerken.
In het concept van de antwoordbrief wordt aangegeven
dat uw College thans voornemens is een betalingsregeling
met SLEM te treffen die start op het moment dat SLEMtotaal in exploitatie is. In de brief worden de argumenten
daarvoor gegeven. In de brief wordt tevens aangegeven
dat de voorwaarden waaronder thans worden uitgewerkt.
Het is ons idee deze voorwaarden de komende weken met
SLEM nader uit te werken en alsdan aan u voor te leggen
ter besluitvorming.
De WMO bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor
de ondersteuning van mantelzorgers via algemene
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Binnen de
kaders van de wet is beoogd dat gemeenten hierin zoveel
mogelijk maatwerk bieden ten aanzien van de uitvoering.
Om een meer specifiek (of beter) beeld te verkrijgen ten
aanzien van ondersteuning en waardering van de
Waalwijkse mantelzorgers is een onderzoek uitgevoerd
door bureau BMC. Aan dit onderzoek hebben 339
mantelzorgers deelgenomen. De bijgevoegde rapportage
geeft een kwantitatief beeld ten aanzien van de diverse
kernmerken zoals; participatie, belasting en behoefte aan
ondersteuning en waardering.
Samenvatting Rapportage
Mantelzorgers verlenen diverse vormen van hulp, die vaak

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het onderzoeksrapport
‘Ervaringen van mantelzorgers' Gemeente Waalwijk,
januari 2016.
- De rapportage openbaar te maken en via
bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden aan
de gemeenteraad, met dien verstande dat bij het
kopje 'vervolg' de te nemen maatregelen puntsgewijs
en concreter moeten worden geredigeerd en tevens
aankondigen dat er op basis van de rapportage een
plan van aanpak zal worden opgesteld. Aanpassingen
afstemmen met de portefeuillehouder.
- In samenwerking met Team WijZ en ketenpartners
(nader) in te zetten op preventie van fysieke en
psychische overbelasting (anders dan het geven van
een financieel compliment).
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afhankelijk zijn van de situatie van de mantelzorger. De
- In samenwerking met ContourdeTwern en andere
grootste groep van de respondenten (48%) verleent meer partijen uit het voorliggend veld meer in te zetten op
dan 5 jaar mantelzorg (25% meer dan 25 uur per week).
educatie / deskundigheidsbevordering en
Mantelzorgtaken kunnen erg belastend zijn. Een deel van
thema(inloop)bijeenkomsten voor mantelzorgers.
de mantelzorgers geeft aan overbelast (5%), zeer zwaar
belast (9%) en tamelijk zwaar belast (28%) te zijn. Om
het mantelzorgen te kunnen (blijven) volhouden, hebben
sommige mantelzorgers ondersteuning nodig. De
mantelzorgers (34%) die hulp of ondersteuning hebben
gevraagd hebben deze veelal bij de GGZ, Team WijZ en
MEE Brabant Noord gevraagd. De meest genoemde
vormen van de ondersteuning en waardering zijn:
financiële tegemoetkoming, informatie, faciliteiten met
betrekking tot vervoer, praktische hulp en advies en
begeleiding, een attentie in de vorm van waardebonnen,
mantelzorgpas, duidelijkheid over het
ondersteuningsaanbod, meer gemeentelijke aandacht voor
mantelzorgers.
Advies
Geadviseerd wordt om de rapportage openbaar te maken
en deze via bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te
bieden aan de raad. In samenwerking met Team WijZ en
ketenpartners zoals GGZ, MEE Brabant Noord, huisartsen,
etc, (nader) in te zetten op preventie van fysieke en
psychische overbelasting. Hiermee wordt ingezet op het
naar een hoger plan tillen van de vorm van ondersteuning
en waardering van mantelzorgers (anders dan het uitdelen
van geld zoals dat in het verleden plaats vond via het
mantelzorgcompliment). Het opzetten van een campagne
“Oog voor mantelzorg” maakt hier onderdeel van uit en
draagt bij aan de verbetering van de gemeentelijke
aandacht en verbetering van informatieverstrekking.
Daarnaast wordt geadviseerd om in samenwerking met
ContourdeTwern en andere partijen uit het voorliggend

Nr.

B52.RNO

B53.RNO

COLLEGEBESLUITEN D.D. 01-03-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
veld meer in te zetten educatie /
deskundigheidsbevordering en
thema(inloop)bijeenkomsten voor mantelzorgers.
Inwonerjaarverslag Bijgaand ter vaststelling het Inwonerjaarverslag 2015. De Het college besluit,
2015
raad wordt via bijgaande raadsinformatiebrief over het
het Inwonerjaarverslag 2015 vast te stellen, met
verschijnen van het Inwonerjaarverslag geïnformeerd.
inachtneming van de navolgende aanpassingen:
- foto's wethouders Keijzers en Brekelmans
vervangen door heldere foto's;
- Pagina 12: eerste alinea vervangen door:
“We hebben te maken met een toenemende
leegstand van winkels”, vertelt wethouder Hans
Brekelmans. “We moeten voorkomen dat dit leidt tot
een afname van bezoekers. Veel gemeenten in
Nederland van gelijke grootte kampen hiermee. Om
onze binnenstad nog aantrekkelijker te maken,
hebben we een programmamanager Binnenstad
aangesteld die samen met de gebruikers van de
binnenstad een heldere visie op papier gaat zetten.”
- Pagina 12 blauwe kader: toevoegen bij bolletje 3:
Toezicht en Preventie (WML Facilitair);
- Pagina 14: groene tekst op andere plaats zetten
i.v.m. leesbaarheid.
Algemene
Het bestuur van gemeenschappelijke regeling SALHA
Het college besluit, in te stemmen met het
financiële en
(streekarchief Langstraat Heusden en Altena) heeft een
bijgevoegde raadsvoorstel 16-0020862 en het
beleidsmatige
kaderstellende brief voor de begroting van 2017 aan de
raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie
kaders
raad gestuurd met het verzoek om eventuele reacties voor Samenleving op 24 maart 2016 en de Raad van 7
gemeenschappe1 april toe te zenden. Dit is een nieuw instrument voor
april 2016.
lijke regeling
gemeenschappelijke regelingen. In overleg met de griffier
SALHA
en de wethouder is besloten hier een raadsvoorstel voor te
maken aangezien het een kaderstellende taak betreft.
Onderwerp

In de brief wordt gesproken over toegenomen kosten die
wellicht een effect zullen hebben op de bijdrage per
inwoner. Met name voor wat betreft de toegenomen
kosten voor depotruimte is dit niet zomaar de geëigende
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weg aangezien inzicht in eventuele alternatieve dekking
nog ontbreekt. De Raad kan het bestuur van het SALHA
hier nu op wijzen.
Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan hoe de raad hier
richting het bestuur van SALHA op kan reageren. U wordt
gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel en het
raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie
Samenleving op 24 maart 2016 en de Raad van 7 april
2016.

