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Statement
Het college besluit,
''Handen af van het De wethouder Financiën van de gemeente Utrecht roept
1. Het statement ''handen af van het
namens 40 100.000+- gemeenten de gemeente Waalwijk gemeentefonds'' te ondersteunen.
gemeentefonds''
op om het statement ''Handen af van het gemeentefonds'' 2. De wethouder Financiën van de gemeente Utrecht
te ondersteunen. Dit statement wordt inmiddels gedragen hierover te informeren conform bijgaande brief,
door de G32 en de commissie Financiën van de VNG.
waarbij in de brief ook ingegaan moet worden op de
wijze waarop het Rijk invulling geeft aan de
In dit statement wordt met name een oproep gedaan aan
overheveling van taken, zogenaamde decentralisaties
een toekomstig nieuw kabinet om de opschalingskorting
(taken overhevelen en het budget korten en geen of
van 1,7 miljard (of wel € 100,-- per inwoner) ongedaan te nauwelijks budget voor apparaatskosten). E.e.a. in
maken en niet onevenredig te bezuinigen. Via de trap-op- overleg met portefeuillehouder.
trap-af systematiek van het gemeentefonds dragen
gemeenten immers al in evenredigheid bij aan
Rijksbezuinigingen.
In deze kabinetsperiode heeft het Rijk de gemeenten al
voor 1,0 miljard gekort en voor de komende jaren is nog
een opschalingskorting van 0,7 miljard te wachten.
Voorgesteld wordt om dit statement te ondersteunen.

B02.OOT

Onderzoek
kunstgras

Recent heeft het TV programma Zembla aandacht besteed
aan de mogelijke gezondheidsrisico's door toepassing van
SBR rubber bij kunstgrasvelden. Deze uitzending heeft
geleid tot veel media aandacht. Ook in onze gemeente zijn
de kunstgrasvelden met dit materiaal ingestrooid. Enkele
verontruste ouders hebben zich tot de gemeente gericht
met het verzoek om nadere informatie. Naar aanleiding
hiervan heeft uw college onlangs besloten een
Raadsinformatiebrief uit te laten gaan. Daarnaast zal er op
korte termijn een bijeenkomst met de gebruikers worden
georganiseerd.
Thans ligt voor het verzoek van een ouder om niet te

Het college besluit,
Een beslissing te nemen of er een afzonderlijk
onderzoek plaatsvindt naar de samenstelling van de
infill van de kunstgrasvelden in de gemeente
Waalwijk of dat gewacht wordt op de uitslagen van
het onderzoek dat RIVM gaat uitvoeren. De
geraamde kosten ad € 10.000,- mee te nemen op
het onderdeel sport in het najaarsbericht 2016.
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wachten tot de resultaten van het RIVM onderzoek gereed
zijn, maar een eigen toxicologisch onderzoek te laten
verrichten naar de samenstelling van de rubber infill van
onze kunstgras voetbalvelden. In dit advies wordt hierop
nader ingegaan.
Voorgesteld wordt een besluit te nemen of uw college zelf
een onderzoek op de kunstgrasvelden laat uitvoeren.

B03.OOT

Wet normering
topinkomens en
subsidieregeling
2017

Het college heeft op 18 oktober j.l. besloten de
subsidieregeling 2017 vast te stellen, met dien verstande
dat gecheckt moet worden of een subsidieverzoek in zijn
geheel kan worden afgewezen indien niet wordt voldaan
aan de WNT. Zo ja, dan moet het advies opnieuw aan het
college worden voorgelegd.
Middels dit voorstel leggen we het advies opnieuw aan het
college voor. Naar aanleiding van het collegebesluit is
contact opgenomen met de VNG. Aan hen is bovenstaande
vraag voorgelegd.
De VNG geeft aan dat het college een gehele subsidie kan
weigeren als topfunctionarissen meer verdienen dan het
bezoldigingsmaximum. Toch is ons advies dit niet te doen
en alleen de bezoldiging van topfunctionarissen van
gesubsidieerde organisaties die het bezoldigingsmaximum
van Wet Normering Topinkomens overstijgen niet te
subsidiëren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
•
Er is geen jurisprudentie waaruit blijkt dat ‘volledige
weigering van de subsidie op grond van WNT door de
Rechtbank of Raad van State wordt geaccepteerd. De
jurisprudentie waar VNG naar verwijst betreft het
ongegrond verklaren van het hoger beroep inzake het

Het college besluit,
• om artikel 2, lid 3, sub c te handhaven en
subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2017
definitief vast te stellen
• in de subsidiebeschikking standaard een passage
opnemen m.b.t. de wijze waarop wordt omgegaan
met de bepalingen rondom topinkomens.
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opleggen van een sanctie aan Stichting Novadic Kentron
en inzake een lagere subsidievaststelling van Brijder
Verslavingszorg en Parnassia Groep. In beide gevallen
gaat het niet om volledige weigering van de subsidie. In
de overweging van de Raad van State is te lezen dat de
rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de verplichting niet
strekt tot verwezenlijking van het doel van de subsidie,
maar ook tot verwezenlijking van een ander doel, namelijk
inkomenspolitiek zodat de verplichting geen
doelverbonden verplichting is. De rechtbank verwijst
daarbij dat het college dit ook had kunnen bereiken door
minder vergaande verplichtingen te verbinden aan de
subsidieverlening, bijvoorbeeld door te bepalen dat
salariskosten boven de norm niet subsidiabel zijn.
•
Door te besluiten tot volledige weigering van de
subsidie op grond van WNT kunnen er ook problemen in
de uitvoering ontstaan want wie doet het werk dan.
Voorbeelden hiervan zijn bovenstaande voorbeelden in de
verslavingszorg zoals Novadic Kentron en Brijder
Verslavingszorg en Parnassia Groep.
Het voorstel is derhalve om artikel 2, lid 3, sub c te
handhaven en subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2017 definitief vast te stellen

B04.OOT

Scheidingsvoorstell
en en
prestatieafspraken
corporaties in
Waalwijk

Achtergrond
Woningcorporaties dienen op grond van de Woningwet een
scheiding aan te brengen tussen hun sociale (DAEB) en
overige (niet-DAEB) activiteiten. De afkorting DAEB staat
voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Doel van
deze scheiding is ervoor te zorgen dat maatschappelijk
bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de
maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn
opgedragen. Woningcorporaties hebben bij de scheiding

Het college besluit,
Kennis te nemen van het overzicht
''Prestatieafspraken en Scheidingsvoorstellen van de
corporaties in Waalwijk'' en in te stemmen met de
scheidingsvoorstellen en prestatieafspraken van
Habion, Woonzorg Nederland, Mooiland, Thuisvester
en WSG zoals verwoord in voornoemd overzicht.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 08-11-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
van DAEB en niet-DAEB de keuze tussen een
administratieve of juridische scheiding.
Administratieve scheiding wil zeggen: Eén organisatie met
twee takken te weten, de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak.
Beide dienen zelfstandig te kunnen functioneren, ook
financieel. Administratief zijn de activiteiten van beide
takken volledig gescheiden, maar ze functioneren binnen
dezelfde organisatie.
Juridische scheiding wil zeggen: twee aparte
rechtspersonen met een eigen bestuur die volledig
zelfstandig functioneren, bijvoorbeeld in een
holdingconstructie.
Naast de scheiding tussen DAEB-activiteiten wordt gewerkt
aan de totstandkoming van prestatieafspraken.
Situatie in Waalwijk
In Waalwijk is een aantal corporaties actief. Casade is qua
woningaantal in de gemeente Waalwijk veruit de grootste.
Daarnaast zijn actief: Habion, Woonzorg Nederland,
Mooiland, Thuisvester en WSG.
Voor Casade, als grootste corporatie in Waalwijk, loopt een
zelfstandig traject van scheiding DAEB- niet DAEB en de
prestatieafspraken.
Voor de overige corporaties treft u in de bijlage een
voorstel aan waarin alle voorstellen worden gebundeld:
Van alle genoemde corporaties is een scheidingsvoorstel
ontvangen. Van Habion en Woonzorg Nederland is ook een
voorstel voor prestatieafspraken ontvangen.
De prestatieafspraken van de twee laatstgenoemde
corporaties gaan vooral in op het elkaar op de hoogte
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houden van actuele ontwikkelingen en een bevestiging van
de kerntaken van de genoemde corporaties. De
prestatieafspraken kunnen derhalve administratief worden
afgehandeld.
Voor de volledigheid zijn de voorgestelde
prestatieafspraken van Habion en Woonzorg Nederland als
bijlage bij dit advies gevoegd.
Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het overzicht “Prestatieafspraken en
Scheidingsvoorstellen van de corporaties in Waalwijk” en
in te stemmen met de scheidingsvoorstellen en
prestatieafspraken van Habion, Woonzorg Nederland,
Mooiland, Thuisvester en WSG zoals verwoord in
voornoemd overzicht.

B05.OOT

Huishoudelijke
hulp toelage (HHT) Achtergrond
Eind 2014 heeft het ministerie van Volksgezondheid,
2017
Welzijn en Sport de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in
het leven geroepen. Gemeenten konden een aanvraag
indienen voor deze HHT voor de jaren 2015 en 2016. Onze
gemeente heeft deze toelage toegekend gekregen voor
zowel 2015 als 2016. Het doel van de HHT was in deze
jaren driedelig:
1.
Creëren van werkgelegenheid voor medewerkers
huishoudelijke hulp;
2.
Een ‘zachte landing’ voor huidige klanten die van
een geïndiceerde hulp per mei 2015 gebruik moeten gaan
maken van de vrij toegankelijke algemene voorziening
voor hulp bij het huishouden;
3.
Sturing geven aan veranderen van de markt voor
huishoudelijke hulpen van een gemeentelijke naar een
particuliere markt.

Het college besluit,
- De regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) in
2017 tegen de bestaande voorwaarden voortzetten,
in ieder geval tot aan het moment dat het nieuwe
HbH-beleid aan u wordt voorgelegd.
- De HHT-aanbieders te informeren over dit besluit;
- Met de HHT-aanbieders afspraken te maken over
het informeren van de cliënten.
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Over de inzet van de HHT zijn afspraken gemaakt met
onze gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden
(Actiefzorg en Tzorg). Met de HHT kunnen cliënten tegen
een relatief lage eigen bijdrage zelf hulp bij het
huishouden inkopen bij deze aanbieders. De HHT-regeling
wordt tot ieders tevredenheid (cliënten, aanbieders en
gemeente) uitgevoerd.
Sinds 1 mei 2015 (gewijzigd beleid Hulp bij het
Huishouden) is de HHT actief gepromoot door team WijZ
om de zachte landing te creëren voor cliënten. In 2015 is
ongeveer de helft van het ontvangen HHT-budget
uitgegeven. Naar verwachting wordt er in 2016 een groter
deel van het HHT-budget uitgegeven.
Actuele vraag
Vanuit de zorgaanbieders Actiefzorg en Tzorg komt nu de
vraag hoe wij hier in 2017 mee verder gaan en of de HHTregeling voortgezet gaat worden.
Factoren van invloed
De HHT-regeling was bedoeld voor 2015 en 2016, maar
kan gecontinueerd worden in 2017 en verder. Het
ministerie van VWS heeft aangegeven hier vanaf 2017
structureel budget voor vrij te maken voor gemeenten.
Ook in 2017 krijgen we dus middelen voor de HHT. Vanaf
2017 zal dit niet meer via een aparte uitkering zijn, maar
worden deze middelen toegevoegd aan de integratieuitkering Wmo.
In het najaarsbericht 2016 is opgenomen dat het
resterende HHT-budget wordt overgeheveld naar 2017 (€
151.230). Wordt er in 2017 meer uitgegeven aan de HHT,
dan is hier dekking voor uit de integratie-uitkering Wmo.
Het afgelopen jaar zijn er veel juridische uitspraken
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gedaan over de uitvoering van Hulp bij het Huishouden.
Als gemeenten onderzoeken we momenteel op welke wijze
wij ons beleid moeten aanpassen. De HHT kan in dit
nieuwe beleid een rol gaan spelen.
Advies
Vanwege deze ontwikkelingen wordt u geadviseerd om de
HHT in 2017 voort te zetten tegen de bestaande
voorwaarden, in ieder geval tot aan het moment dat het
nieuwe HbH-beleid aan u wordt voorgelegd. Met de
continuering van de HHT-regeling wordt werkgelegenheid
voortgezet voor medewerkers huishoudelijke hulp en
wordt de sturing gecontinueerd aan het veranderen van de
markt voor huishoudelijke hulpen van een gemeentelijke
naar een particuliere markt.
Na uw besluit worden de HHT-aanbieders geïnformeerd
over het continueren van de HHT-regeling in 2017. Met de
HHT-aanbieders worden afspraken gemaakt over het
informeren van de cliënten die gebruik maken van de
regeling.

