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Om na te gaan of er bij politieke ambtsdragers
Het college besluit,
(Burgemeester en Wethouders) neveninkomsten dienen te - Dat de verrekenplicht niet van toepassing is voor
worden verrekend, heeft Binnenlandse Zaken een
burgemeester Kleijngeld en de wethouders van Groos
applicatie beschikbaar gesteld.
en Heuverling;
De in deze applicatie ingevulde gegevens, zijn door de
- Dat de wethouders Bakker, Brekelmans en
collegeleden gecontroleerd, eventueel aangevuld en
Verschelling onder de verrekenplicht vallen, maar dat
akkoord verklaard.
(eventuele) neveninkomsten niet worden verrekend.
Op basis van de gegeven antwoorden wordt geadviseerd
te besluiten dat de verrekenplicht voor de heren
Kleijngeld, van Groos en Heuverling over 2015 niet van
toepassing is. Zij vallen op basis van hun aanvangsdatum
als burgemeester/wethouder onder de overgangsregeling.
Op basis van de gedane opgaven door de wethouders
Bakker, Brekelmans en Verschelling wordt vastgesteld dat
er geen verrekening dient plaats te vinden. Dit kan b.v.
zijn omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de
drempelwaarde blijft.
De gemeente huurt sinds februari 2010 ruimten in MFA
Het college besluit,
BaLaDe ten behoeve van de huisvesting van onderwijs- en 1. In te stemmen met de betaling van de voor
welzijnsvoorzieningen. Op dit moment speelt met
rekening van de gemeente komende kosten van het
betrekking tot de huur van deze ruimten een aantal zaken, voor basisschool Baardwijk gerealiseerde meerwerk
waarover nadere besluitvorming door uw college dient
ad € 66.402 en deze kosten te dekken uit de reserve
plaats te vinden:
onderwijshuisvesting, te verwerken via de
1. Een van Casade in 2009 ontvangen, maar niet betaalde, eerstvolgende kwartaalwijziging;
factuur van
€ 90.202 voor in de ruimte van
2. In te stemmen met de allonge op de op 30 maart
basisschool Baardwijk tijdens de bouw gerealiseerd
2010 met Casade gesloten huurovereenkomst m.b.t.
meerwerk, waarvan € 66.402 voor rekening van de
onderwijs- en welzijnsruimten in MFA BaLaDe en de
gemeente komt;
als gevolg van de opzegging huur jongerenruimte
2. Een wijziging van de huurovereenkomst in verband met incidentele lagere huurlasten van € 18.256 en de
a. de door de gemeente opgezegde huur van de
structurele lagere huurlasten van € 10.363;
jongerenruimte (in totaal 70 m2) b. een (qua m2 neutrale) 3. In te stemmen met de met MIKZ te sluiten
ruimteruil, waarbij de functie van de peuterspeelzaal wordt ingebruikgevingsovereenkomst voor de
ondergebracht in de vleugel van de kinderopvang; c. het
peuterspeelzaalruimten in MFA BaLade;
voor wat betreft de m2 van basisschool Baardwijk in
4. In te stemmen met de Stichting Willem van Oranje
overeenstemming brengen van de huurovereenkomst met te sluiten overeenkomst voor de tijdelijke huur van
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het (in verband met onderlinge ruilingen afwijkende)
twee lokalen in MFA BaLaDe en de hiermee
daadwerkelijk gebruik en d. het tijdelijk (gedurende de
samenhangende incidentele uitgave van € 1.659 te
periode 1 maart 2016 tot en met 31 juli 2016 huren van
dekken uit de reserve onderwijshuisvesting, te
twee extra lokalen, die door de gemeente worden
verwerken via de eerstvolgende kwartaalwijziging.
onderverhuurd aan Stichting Willem van Oranje ten
5. College vraagt aandacht voor een adequate
behoeve van de huisvesting van de ISK;
verhuuradministratie m.b.t. het gemeentelijk
3. Een in verband met de onder 2 genoemde ruimteruil
vastgoed.
met Mikz te sluiten ingebruikgevingsovereenkomst;
4. Een in verband met de onder 2 genoemde verhuur van
ruimten aan Stichting Willem van Oranje te sluiten
huurovereenkomst.
Het Hondenbeleid is inmiddels 2 jaar in werking. Medio
Het college besluit, kennis te nemen van de
2015 is een online enquête uitgezet onder de inwoners van resultaten van het Onderzoek hondenbeleid
de gemeente Waalwijk. In totaal hebben 443 personen
Gemeente Waalwijk Mei -Juni 2015 en de werkwijze
gereageerd. Van de hondenbezitters heeft bijna 6%
voor de komende jaren.
gereageerd. De volledige rapportage en een samenvatting
treft u als bijlage aan.
De doelstelling van het beleid is het terugdringen van de
overlast veroorzaakt door honden. Door de lage respons
en de uitkomst van de enquête die geen eenduidig beeld
gaf over de bevraagde onderdelen hebben we lange tijd
nodig gehad om te bepalen welke consequenties we hier
aan moesten verbinden.
De komende periode zal het voorzieningenniveau en het
beleid worden voortgezet. Om gedrags- en
mentaliteitsverandering te bewerkstelligen zullen
wijkgerichte acties worden georganiseerd. Hierbij worden
diverse disciplines betrokken zoals de wijkteams,
handhaving en communicatie. Tijdens deze acties kunnen
inwoners actief bevraagd worden naar hun ervaringen,
zodat de respons hoger en betrokkenheid groter is.
In 2018 zal het hondenbeleid opnieuw worden
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geëvalueerd. Indien de overlast veroorzaakt door honden
niet afgenomen is, kan het volledige beleid heroverwogen
worden, waarbij teruggaan naar de hoofdregel (aanlijnen
en opruimen) een optie is.
Op donderdag 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad in
Het college besluit,
een ingelaste commissievergadering Samenleving de
- Middels bijgevoegd raadsvoorstel de Beleidsregels
raadsvoorhangbrief 03-16 inzake de Beleidsregels
Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015
Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste
(eerste wijziging) ter kennisname aan de raad voor
wijziging) behandeld (zie hiervoor het op 23 februari 2016 te leggen in de raadsvergadering van 7 april 2016.
door uw college vastgestelde collegeadvies 16-0016235).
Op verzoek van de gemeenteraad wordt uw college in dit
collegeadvies geadviseerd deze beleidsregels via
bijgevoegd raadsvoorstel ter kennisname aan de
gemeenteraad voor te leggen in de raadsvergadering van
7 april 2016.
Midpoint heeft in overleg met regiogemeente Tilburg
Het college besluit,
namens de regio in het kader van de Regeling
1. kennis te nemen van het verzoek van Tilburg om
cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd
een contra garantie voor de uitvoering van het
voor het project: Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio
Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio MiddenMidden Brabant. Op 14 december 2015 heeft het
Brabant af te geven.
Agentschap SZW positief op de aanvraag beschikt en de
2. De gevraagde contra garantie aan de gemeente
regio Midden Brabant een subsidie beschikbaar gesteld van Tilburg af te geven onder de voorwaarden dat de
€ 1.365.695. De subsidie wordt betaalbaar gesteld onder
gemeenten Dongen, Gilze- Rijen, Goirle, Heusden,
de voorwaarde dat er een garantstelling voor 80% van het Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk een
subsidiebedrag (€ 1.092.556) wordt afgegeven. De
(contra) garantiestelling afgeven aan de gemeente
Provincie en de gemeente Tilburg zijn bereid om, ieder
Tilburg.
voor de helft, vooraf deze garantie af te geven. De
3. De (contra) garantstelling af te geven onder de
gemeente Tilburg stelt wel als voorwaarde dat de
voorwaarde dat de 800 afgegeven baangaranties
deelnemende gemeenten voor hun aandeel een
naar evenredigheid verdeeld worden onder de
(contra)garantie aan de gemeente Tilburg afgeven
bedrijven/ inwoners van de deelnemende
conform de verdeelsleutel zoals deze in Hart van Brabant
gemeenten.
gehanteerd wordt. Op basis van de verdeelsleutel is
4. Mogelijke kosten voor de binnen Hart van Brabant
aandeel voor de gemeente Waalwijk € 57.515.
deelnemende gemeenten, voortkomende uit deze
garantstelling, in eerste instantie te dekken uit de
Wat wordt voor de subsidie gerealiseerd?
komende jaren vrij te spelen, regionale ESF-
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In de arbeidsmarktregio worden 800 baangaranties afgegeven over middelen. Indien hiertoe geen ruimte aanwezig blijkt
een periode van 2 jaar. De arrangementen c.q. maatregelen zijn
te zijn, bedraagt het Waalwijks aandeel in de kosten
gericht op:
maximaal € 57.515.

V raadsvoorhangbrief binnen de
5. De raad middels
an werk naar het hetzelfde beroep: 100 baangaranties. gestelde termijn van 2 weken te verzoeken op het

V verlenen van gemeentegarantie te
voornemen tot het
an werk naar een ander beroep: 250 baangaranties.
reageren.

Het verlenen van V
de gemeentegarantie op te laten
anuit een WW uitkering opleiden en begeleiden naar
nemen in de gemeentebegroting bij de
hetzelfde of ander beroep: 250 baangaranties.
'risicoparagraaf'.

6. Afhankelijk vanOde uitkomst van de
verige burgers in de regio opleiden en begeleiden naar voorhangprocedure de gemeente Tilburg in kennis te
werk in een ander of hetzelfde beroep: 200
stellen.
baangaranties.
7. Wanneer de (contra) garantie wordt afgegeven
Deelnemende gemeenten kunnen de scholingskosten voor Baanbrekers opdracht te geven dat zij medewerking
een re-integratietraject voor een deel vergoed krijgen
verlenen aan de uitvoering van het sectorplan
vanuit het sectorplan mobiliteit. Baanbrekers schat in dat
mobiliteit.
het gaat om een bedrag van € 8.500 voor de 3
8. Onderwerp raadsvoorhangbrief wijzigen in:
deelnemende gemeenten aan scholingskosten.
Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Midden
Brabant;
Wat zijn de risico’s?
9. College na afloop project informeren over de
Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat resultaten.
tenminste 60% van de taakstelling gerealiseerd wordt. In
het verlengde hiervan dient ook tenminste 60% van de in
het sectorplan genoemde subsidiabele kosten van €
3.699.275 “opgehaald” te worden. De gemeente Tilburg
stelt voor om de regionale ESF middelen als cofinanciering voor de regio in te zetten en schat in dat het
risico dat gemeenten financieel moeten bijspringen laag is.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, bij dreigende
onderrealisatie, in overleg met het Ministerie, de
taakstelling aan te passen en daarmee ook het toegekende
subsidiebedrag omlaag bij te stellen. Hierdoor wordt het
risico op onderrealisatie nihil.

Nr.

B52.RNO

Onderwerp

Naar een nieuw
beleidskader
erfgoed

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-03-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
Gelet op de vermogens- en liquiditeitspositie van
Baanbrekers is er geen ruimte om het Bestuur van
Baanbrekers te vragen de (contra) garantiestelling af te
geven. Daarnaast zijn de re-integratiemiddelen vanuit de
Participatiewet vooral bedoeld om
Participatiewetgerechtigden met een afstand tot de
arbeidsmarkt te bemiddelen naar (regulier) werk. In het
sectorplan is de focus vooral van werk naar werk gelegd.
Deze doelgroep wordt niet met het re-integratiebudget van
Baanbrekers ondersteund. Als de gemeente Waalwijk de
cofinanciering afgeeft dan moet dit als een risico in de
gemeentelijke meerjarenbegroting vermeld worden. De
gemeente Tilburg heeft gevraagd deze (contra) garantie
via besluitvorming in de colleges te borgen.
Mocht, ondanks het lage risico, een beroep op de (contra)
garantstelling gedaan worden dan geldt dit voor het
volledige bedrag ongeacht het aantal deelnemers uit de
gemeente. Daarom wordt aan het afgeven van de
(contra) garantstelling voorgesteld de volgende
voorwaarden te verbinden:

e (contra) garantiestelling wordt afgegeven onder de
voorwaarde dat de gemeenten Dongen, Gilze- Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand en
Oisterwijk eveneens een (contra) garantiestelling
afgeven aan de gemeente Tilburg.
De (contra) garantstelling wordt afgegeven onder de
voorwaarden dat de 800 afgegeven baangaranties naar
evenredigheid verdeeld worden onder de inwoners/
bedrijven van de deelnemende gemeenten.
Op 1 oktober 2015 is met de raad van gedachten
gewisseld over de nadere uitwerking van het
monumentenbeleid. Tijdens deze bijeenkomst is
aangegeven dat het nieuwe Erfgoed kader naar

d

Het college besluit,
-In te stemmen met bijbehorende
raadsinformatiebrief omtrent het nieuw op te zetten
erfgoedkader en deze door te sturen naar de
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verwachting mei 2016 zou worden opgeleverd.
gemeenteraad, met dien verstande dat op pagina 2
Wij stellen voor te kiezen om dit kader af te stemmen op
bij punt 4 "en ondersteund" moet worden geschrapt.
het erfgoedkader van de provincie Noord-Brabant. Omdat Daarnaast dient in de brief te worden vermeld dat
de provincie nog werkt aan een uitwerking van dit nieuwe binnen de bestaande budgetten zal worden gewerkt.
beleidskader, zullen wij ons nieuwe gemeentelijk
- Nagegaan dient te worden of een Brabant "loket"
beleidskader omstreeks eind 2016 aan de raad voor
mogelijk is.
leggen.
De speerpunten van het provinciale erfgoedkader worden
gekoppeld aan vier ‘verhaallijnen', met een sterke nadruk
op verbeelden en verbinden:1. Innovatief Brabant, 2.
Religieus Brabant, 3. Bevochten Brabant, 4. Bestuurlijk
Brabant.
Wij stellen u voor om in te stemmen met bijbehorende
raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de
gemeenteraad.

