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In de vergadering van 1 mei 2012 heeft uw college het
Het college besluit,
afdelingshoofd Ontwerp en Beheer Openbare Ruimte &
- Het op 1 mei 2012 vastgestelde ‘Aanwijzingsbesluit
Vastgoed aangewezen als havenmeester, de teamleider
havenmeester en toezichthouder havens Waalwijk
Beheer alsmede de teamleider Ontwerp van de afdeling
2012' in te trekken.
Ontwerp en Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed als
- Bijgevoegd ‘Aanwijzingsbesluit havenmeester en
plaatsvervangend havenmeester en de toezichthouder
toezichthouder havens Waalwijk 2016' vast te
haven en markt van de afdeling Bedrijven als
stellen.
toezichthouder op de havens in de gemeente Waalwijk.
- Het op 29 januari 2013 vastgestelde
‘Aanwijzingsbesluit marktmeester en toezichthouder
In de vergadering van 29 januari 2013 heeft uw college
markten Waalwijk 2013' in te trekken.
het afdelingshoofd Bedrijven aangewezen als
- Bijgevoegd ‘Aanwijzingsbesluit marktmeester en
marktmeester, de teamleider Buitendienst van de afdeling toezichthouder markten Waalwijk 2016' vast te
Bedrijven als plaatsvervangend marktmeester en de
stellen.
toezichthouder haven en markt van de afdeling Bedrijven
als toezichthouder op de markten in de gemeente
Waalwijk.
Door wijzigingen in de organisatiestructuur bestaan
genoemde afdelingen niet meer en zijn functienamen
gewijzigd. Daarom verzoeken wij uw college om bijgaand
‘Aanwijzingsbesluit havenmeester en toezichthouder
havens Waalwijk 2016' en bijgaand ‘Aanwijzingsbesluit
marktmeester en toezichthouder markten Waalwijk 2016'
vast te stellen. De plaatsvervangers van zowel de
havenmeester als de marktmeester zijn in
overeenstemming met de op 24 november 2015 door uw
college vastgestelde ‘Vervangingsregeling directie en
management van de gemeente Waalwijk'.
Een van de omwonenden van het sportcomplex aan de
Bernhardstraat in Sprang-Capelle heeft bij brief van 24
augustus 2016 de aandacht van de gemeenteraad
gevraagd voor de verkeersveiligheid in deze straat. In de
vergadering van 22 september 2016 heeft de raad
besloten de verdere afhandeling van deze brief in handen
te stellen van uw college.

Het college besluit,
1. in te stemmen met de inhoud en verzending van
bijgevoegd concept, met dien verstande dat de
afspraak met mevrouw Van Peer-Broeks inmiddels is
ingepland, brief daarop aanpassen;
2. de gemeenteraad, door tussenkomst van de
griffie, hiervan in kennis te stellen.
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In deze vergadering heeft de gemeenteraad tevens het
Integrale Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2017-2018
vastgesteld. Tijdens de beraadslagingen heeft de
eerstverantwoordelijke portefeuillehouder zijn toezegging,
gedaan ten overstaan van de raadscommissie Ruimte van
8 september 2016, herhaald dat hij zowel met u als met
het bestuur van V.V. S.S.C. '55 in overleg treedt om
gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de
geschetste problemen. Bij dit overleg wordt ook de
portefeuillehouder van sportzaken betrokken. De raad
ontvangt te zijner tijd een terugkoppeling van de
resultaten van dit overleg. Geprobeerd wordt dit overleg te
plannen in de tweede helft van oktober 2016.

B02.OOT

Incidentele
subsidie 2016
Veilig Thuis voor
de uitvoering van
plustaken

Uw college wordt voorgesteld de brief van de omwonende
te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd concept en
de raad hierover te informeren.
De gemeente Tilburg is namens de regio Hart van Brabant
verantwoordelijk voor de onderhandelingen met Veilig
Thuis ( VT) ten aanzien van de subsidiehoogte voor 2016.
Naast de wettelijke taken voert VT ook een aantal
bovenwettelijke taken uit voor de regio Hart van Brabant.
In eerste instantie werd de subsidie 2016 voor de
bovenwettelijke taken op € 0 vastgesteld. Met VT werd
afgesproken dat deze taken in 2016 worden uitgevoerd
binnen de bestaande capaciteit. Echter, in de eerste helft
van 2016 ontstond er bij VT al een wachtlijst ten aanzien
van de behandeling van de casussen die behoren bij de
wettelijke taken. Hierdoor was er geen ruimte voor de
uitvoering van de bovenwettelijke taken zoals het
scenarioteam seksueel geweld , de projectgroep
ouderenmishandeling en de doorontwikkeling van de
multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling en de aanpak Family Justice Centre.

Het college besluit,
Met terugwerkende kracht voor 2016 een eenmalige
subsidie ad. € 23.529( 47.057 inw. x € 0,50) toe te
kennen aan Veilig Thuis voor de uitvoering van de
bovenwettelijke taken.
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Omdat deze taken toch als zeer belangrijk worden
beschouwd voor de regio Hart van Brabant is aan VT
verzocht aan te geven welke eenmalige subsidie voor 2016
nodig is om deze taken te kunnen blijven uitvoeren. Het
betreft voor 2016 een eenmalige subsidie van € 221.651.
De gemeente Tilburg heeft een financiële bijdrage
toegekend van € 107.651. Voor het resterende budget is
aan 8 gemeenten verzocht om eenmalig een bijdrage van
€ 0,50 per inwoner beschikbaar te stellen . Voor de
gemeente Waalwijk betekent dit een extra incidentele
financiële bijdrage voor 2016 van € 23.529 ( 47.057 inw.).
De Bestuurscommissie Jeugd is reeds akkoord gegaan met
deze extra eenmalige financiële bijdrage voor 2016 aan
VT.

