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Vervangingsinvesteringen samenvoegen tbv
Het college besluit,
nieuwe tractie en daaraan gerelateerde
1. De beschikbare investeringskredieten samen te
acties/materialen Buitendienst
voegen en in te zetten voor de aanschaf van de
Naar aanleiding van de verbetering van de
nieuwe tractiemiddelen
bedrijfsvoering van de buitendienst, de invoering van
2. Het restant van de bij 1. samengevoegde
de integrale bestekken (OOR-bestekken), nieuwe
investeringskredieten en de restantkredieten van de
milieueisen en het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan is er
aangeschafte vrachtwagens samenvoegen en in te
in 2015 een start gemaakt met het kritisch kijken naar zetten voor:
de tractielijst. Bepaalde tractiemiddelen die
• aanschaf mobiele devices
afgeschreven zijn worden niet vervangen om de
• aanschaf perscontainer
aanwezige vervangingskredieten in te kunnen zetten
• aanschaf Gejo-blok
om andere benodigde tractiemiddelen aan te schaffen
• restylen wagenpark (belettering nieuwe wagens)
(15-0095091). Deze ingezette lijn wordt nu voortgezet 3. De herschikking van de kredieten te laten
en verder uitgevoerd. Er zijn al twee nieuwe Daf haak- verwerken middels een administratieve wijziging van
/armvrachtwagens en een Scania kraak-/perswagen
de begroting.
opgeleverd.
Tijdens de Europese aanbesteding van ‘diverse
voertuigen voor de Buitendienst' (zie tractielijst bij ‘wat
gaan we daar voor doen' en Z15-013466) is gebleken
dat de aanwezige kredieten/vervangingsinvesteringen
op onderdelen onderling afwijken. Door het
samenvoegen van de beschikbare vervangingskredieten
kan de aanschaf van de benodigde tractie worden
gedekt.
Onlosmakelijk aan de aanschaf van deze nieuwe tractie
zijn er materialen die aangeschaft moeten worden om
deze tractie zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten.
De belangrijkste aan te schaffen materialen:
1.
Mobiele devices tbv tractie
Om verdere optimalisatie en modernisering van de
bedrijfsvoering mogelijk te maken is het van belang de
Buitendienst verder te digitaliseren. Hiertoe zullen de
nieuwe wagens voorzien moeten worden van mobiele
devices. Deze devices zijn daarmee essentieel
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onderdeel van de wagens en kunnen op die manier de
meldingen van burgers direct in behandeling worden
genomen en kan statusinformatie over een melding
direct worden geactualiseerd. Dit heeft naar
verwachting een positief effect op de klantgerichtheid
voor onze burgers maar zeker ook op de efficiëntie van
de bedrijfsvoering, immers wagens kunnen direct
routes, meldingen en opdrachten zien zonder daarvoor
eerst naar de gemeentewerf te komen
2.
Perscontainer
Door de invoering van het nieuwe
grondstoffenbeleidsplan is er een verschuiving gekomen
naar het inzamelen en ophalen van afval door gebruik
te maken van ondergrondse containers. Begin dit jaar
zijn de nieuw aangeschafte vrachtwagens in gebruik
genomen. Deze wagens rijden nu nog met open bakken
waarin het afval wordt verzameld. Door gebruik te
maken van perscontainer kan er meer afval in één
route opgehaald worden en hoeft er minder vaak naar
de afvalverwerker gereden worden. Aanschaf van een
perscontainer is daarom meer dan wenselijk.
3.
Gejo-blok
Momenteel heeft de Buitendienst de beschikking over
een Gejo-blok. Een Gejo-blok is een hydraulisch
opname systeem om met behulp van een
autolaadkraan, ondergrondse containerbakken op te
kunnen pakken. Nu het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan
in uitvoering is zijn er veel ondergrondse containers
geplaatst die met een dergelijk blok geleegd moeten
worden. We hebben twee wagens waaraan met zo’n
blok gewerkt kan worden. Mocht het huidige Gejo-blok
defect gaan dan kunnen we geen ondergrondse
containers meer legen. Het is daarom noodzakelijk een
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tweede Gejo-blok aan te schaffen.
4.
Restylen wagenpark
De nieuwe wagens worden voorzien van de nieuwe
frisse en herkenbare huisstijl van de Buitendienst met
de tekst “Waalwijk werkt”. De nieuwe wagens worden
allen geleverd in de kleur wit en moeten dan nog
beletterd worden met de nieuwe huisstijl.
Met voetbalvereniging RKC Waalwijk is in 1997 een
huurovereenkomst voor de huur van 3 voetbalvelden
(veld 2 t/m 4), een oefenhoek en verlichtingsinstallatie
op sportpark Olympia afgesloten. Binnen de
amateurafdeling van de BVO is de afgelopen jaren
echter sprake van een terugloop in het aantal teams.
Dit heeft geleid tot het afstoten door de vereniging van
2 velden. In 2015 is veld 4 in gebruik genomen door
v.v. Baardwijk en per 1 juli 2016 is de huur van veld 3
door v.v. RKC Waalwijk beëindigd. Dit veld is nu
beschikbaar als wisselveld tijdens de groot
onderhoudsperiode voor de omliggende verenigingen
en voor toekomstige nieuwe gebruikers.
Naar aanleiding van genoemde wijzigingen is een
nieuwe gebruiksovereenkomst met de BVO RKC
Waalwijk opgesteld. Zie bijgaand incl. bijlagen. De oude
huurovereenkomst komt hiermee te vervallen. De
minderopbrengst over 2016 bedraagt € 2.170 excl. btw
en komt ten laste van de exploitatie van sportpark
Olympia. De onderhoudskosten blijven voor rekening
van het Sportbedrijf.
Met het collegebesluit d.d. 9 april 2013 (B013.0113) is
besloten aan Stichting Samen RKC voor 2014 t/m 2016
een jaarlijkse exploitatiesubsidie toe te kennen van €
50.000 per jaar voor het organiseren van activiteiten.
De subsidievaststelling over 2015 wordt aan u

Het college besluit,
- De bijgaande gebruiksovereenkomst en bijlagen in
tweevoud ter ondertekening en aan de BVO RKC
Waalwijk aan te bieden;
- De huidige huurovereenkomst per 1 juli 2016 met
de vereniging RKC Waalwijk te beëindigen.

Het college besluit,
- De exploitatiesubsidie 2015 aan Stichting Samen
RKC van € 50.000 conform de subsidieverlening vast
te stellen;
- Het positief resultaat van € 2.980 dient ingezet te
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voorgelegd omdat er sprake is van een positief
worden voor de aanschaf van sport- en
resultaat van € 2.980,00, dat in principe terugbetaald
kledingmateriaal ten behoeve van de uit te voeren
moet worden.
activiteiten.
De jaarrekeningen van de stichting lopen gelijk aan de
voetbalseizoenen. Zie bijgaand. Per saldo laat het een
positief resultaat van € 2.980,00 (2015/2016 € 16.313
minus een negatief resultaat over 2014/2015 van €
13.333) zien. Dit is ontstaan door de organisatie van
nevenactiviteiten en het genereren van
sponsorinkomsten en wordt ingezet voor de aanschaf
van nieuw sport- en kledingmateriaal.

B04.OOT Extra geld i.v.m.
aanbod (voorschool)
voor alle peuters

Voorgesteld wordt de exploitatiesubsidie over 2015 van
€ 50.000 conform de subsidieverlening vast te stellen.
Het positief resultaat van € 2.980 dient ingezet te
worden voor de aanschaf van sport- en
kledingmateriaal ten behoeve van de uit te voeren
activiteiten.
Het Rijk heeft via de meicirculaire jl. extra geld
beschikbaar gesteld dat moet worden ingezet om een
aanbod te realiseren, om alle peuters de mogelijkheid
te geven om naar een voorschoolse voorziening te
gaan. Het doel van de hiervoor gemaakte bestuurlijke
afspraken van Rijk en gemeenten is dat alle peuters
minstens twee dagdelen per week naar de
kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen gaan. Ook
peuters van niet-werkende ouders. Dit vanuit de
overtuiging dat goede peuteropvang bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen en aan een goede start op
de basisschool. Over de wijze waarop uitvoering
gegeven gaat worden aan deze opdracht wordt u t.z.t.
geïnformeerd. Wij krijgen zes jaar de tijd om dit te
organiseren. Voor 2016 is om deze peuteropvang te
realiseren € 20.000 aan het Gemeentefonds

Het college besluit,
- het bedrag van € 20.000 voor 2016 te claimen via
het najaarsbericht;
- het bedrag van € 40.000 voor 2017 op te nemen in
conceptbegroting 2017 onder product 6610010
(Crèches en Peuterspeelzalen);
- De bedragen na 2017 (2018 € 60.000, 2019 €
80.000, 2020 € 110.000, 2021 en verder € 110.000)
t.z.t. op te nemen in de begrotingen voor de
komende jaren onder product 6610010 (Crèches en
Peuterspeelzalen).
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toegevoegd. Dit bedrag neemt tot en met 2020 jaarlijks
toe en is structureel in 2021 (2016 € 20.000, 2017 €
40.000, 2018 € 60.000, 2019 € 80.000, 2020 €
110.000, 2021 en verder € 110.000).

