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Samenvatting:
Het college besluit,
Bijgaand de planning en Control-cyclus 2017.
• De planning van de P&C-cyclus 2017 vast te stellen
Het betreft een planning op hoofdlijnen. Het is aan de
inclusief de wijzigingen.
teammanagers om afstemmingsoverleg met interne
• Planning P&C-cyclus 2017 ter kennisneming van
adviseurs, directie en portefeuillehouder in te plannen.
het auditcomité brengen.
Uiteraard zal de Concernstaf de processen begeleiden en
mede ondersteunen.
Ten behoeve van het opstellen van de kadernota,
begroting, jaarrekening, projectenrapportage, voor- en
najaarsbericht, zullen aparte detailplanningen worden
opgesteld en met de teammanagers worden afgestemd.
Vanuit de ondersteunende afdelingen zullen de formats
t.b.v. de rapportages tijdig worden uitgezet.
In verband met de decemberfeestdagen wordt ten aanzien Het college besluit,
van het betaald parkeren voorgesteld:
In te stemmen met de hernieuwde afspraken rondom
- Tijdens de extra koopavond op 22 december 2016 geen
de december feestdagen van 2016.
uitbreiding van het betaald parkeren tot 22.00 uur door te
voeren, in verband met de technische beperking van de
apparatuur op de terreinen Unnaplein en Taxandriaweg.
- Ter preventie van vuurwerkschade wordt alle
parkeerapparatuur jaarlijks voorzien van beschermende
maatregelen. Als gevolg hiervan kan niet betaald worden
bij de apparatuur. Het streven is om de bescherming
gedurende een zo kort mogelijke periode op de apparatuur
te plaatsen. Voorgesteld wordt om de bescherming op
dinsdag 27 december 2016 te bevestigen en op dinsdag 3
januari 2017 weer te verwijderen. Gedurende deze periode
is het parkeren op alle locaties gratis.
Op 1 november 2016 heeft uw college besloten het advies
van de commissie Bezwaarschriften te volgen, zodat er
een nieuwe motivering moet komen m.b.t. de
vergunningverlening. U heeft de beslissing op bezwaar
aangehouden en het team TVVB verzocht een motivering
aan te leveren waarmee de gevraagde vergunning alsnog

Het college besluit:
- het bezwaar namens buurtcomité Het Westeinde
niet-ontvankelijk te verklaren;
- de overige bezwaren gegrond te verklaren;
- het bestreden besluit te herroepen;
- op grond van nadere motivering alsnog de
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verleend kan worden.
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- een en ander mee te delen aan betrokkenen door
TVVB heeft de door uw college gevraagde motivering
middel van bijgevoegde brieven, met dien verstande
opgesteld. Deze is verwerkt in de bijgevoegde
dat in de brieven het woord 'echter' (pagina 1) moet
conceptbesluiten. Geadviseerd wordt het bezwaar deels
worden geschrapt.
niet ontvankelijk, deels gegrond te verklaren, het
bestreden besluit te herroepen maar op grond van de
nieuwe motivering alsnog de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen.
Stichting Leder- en Schoenenmuseum heeft voor 2017 €
550.000 subsidie aangevraagd. Dit is € 180.591 meer dan
in de programmabegroting 2017 is opgenomen, namelijk €
369.409.
Voorgesteld wordt om Stichting Leder- en
Schoenenmuseum voor 1 jaar exploitatiesubsidie te
verlenen van € 369.409. 2017 is een overgangsjaar waarin
nog besluiten moeten worden genomen over de
ontmanteling van het oude museum, een passend
overgangsprogramma en de start van realisatie nieuwe
museum. Het opstellen van goede prestatieafspraken is
hierdoor erg moeilijk.
Tevens wordt voorgesteld om het verschil voor 2017 van
€180.591 af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub d,
van de Algemene Subsidie Verordening 2015. Hierin staat
bepaald dat een subsidieverzoek (gedeeltelijk) wordt
geweigerd indien het niet past binnen het beleid van de
gemeente. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van
indexering is opgenomen in de nota van uitgangspunten
en in het besluit Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2017 staat het maximale beschikbare bedrag
voor het Nederlands Leder en Schoenenmuseum benoemd.
Zodra bekend is, wat het vervolg wordt in de realisatie van

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2017 €
369.409;
• Akkoord te gaan met afwijzing van € 180.591,
waarbij de motivering moeten worden aangescherpt.
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het nieuwe museum, wordt bekeken of en welke extra
kosten ermee gemoeid zijn. Hiervoor kan het Nederlands
Leder en Schoenenmuseum te zijner tijd een aparte
subsidieaanvraag indienen.
Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft op 29 maart
Het college besluit,
2016 een subsidie aangevraagd voor 2017 ten behoeve
- Voor het jaar 2017 een waarderingssubsidie van
van de hulpverlening aan slachtoffers. Slachtofferhulp
€9.062,- toe te kennen aan Stichting Slachtofferhulp
biedt ondersteuning en advies aan slachtoffers,
Nederland, voor het begeleiden en bieden van
nabestaanden en getuigen van misdrijven,
ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel
verkeersongelukken en calamiteiten. Om deze activiteiten gebied aan slachtoffers en nabestaanden.
uit te voeren wordt de Stichting gesubsidieerd door het
- De subsidieaanvraag voor €3,149,- af te wijzen op
ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds
grond van art. 14, lid 1, sub d van de Algemene
Slachtofferhulp, een goede-doelen-organisatie. Daarnaast Subsidieverordening Waalwijk.
vraagt Stichting Slachtofferhulp een bijdrage van alle
Nederlandse gemeenten.
Zij vragen de gemeente Waalwijk om een bedrag van
€12.211,- en baseren dit bedrag op een bijdrage van
€0,26 per inwoner. Wij stellen voor dit gevraagde bedrag
gedeeltelijk te honoreren, namelijk voor €9.062,- en een
bedrag van €3.149,- af te wijzen. De redenering hiervoor
is:
- Gemeente Waalwijk heeft voor Stichting Slachtofferhulp
een bedrag van €9.062,- geïndexeerd en begroot, voor het
begeleiden en bieden van ondersteuning op juridisch,
praktisch en emotioneel gebied aan slachtoffers en
nabestaanden.
- De rest van het bedrag wijzen we af op basis van artikel
14, lid 1, sub d, van de Algemene Subsidieverordening
Waalwijk. Hierin staat bepaald dat een subsidieverzoek
(gedeeltelijk) wordt geweigerd indien het niet past binnen
het beleid van de gemeente. Het gemeentelijk beleid ten
aanzien van indexering is opgenomen in de nota van
uitgangspunten en in het besluit Subsidieregeling
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Maatschappelijke Ontwikkeling 2017 is het maximale
beschikbare bedrag voor Slachtofferhulp genoemd
(€9.062,-).
- Deze bijdrage voor Stichting Slachtofferhulp is geen
wettelijke verplichting, bleek uit navraag bij de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Uit de aangeleverde stukken
van Stichting Slachtofferhulp is bovendien niet af te leiden
waar Stichting Slachtofferhulp het extra bedrag van
€3.149,- voor wil inzetten.
Er is derhalve geen duidelijke reden voor gemeente
Waalwijk om van haar eigen indexeringsbeleid af te
wijken. Wij stellen voor om € 9.062,- subsidie te verlenen
en om € 3.149,- af te wijzen onder verwijzing naar de
Algemene Subsidieverordening van gemeente Waalwijk.
Aanleiding
Op 29 september 2016 is het Taalhuis Waalwijk in de
bibliotheek van Waalwijk geopend. Taalhuis Waalwijk is
een gezamenlijk initiatief van de partners Waalwijk Taalrijk
(gemeente Waalwijk, bibliotheek Midden-Brabant, GGD,
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Primair Onderwijs,
Voortgezet Onderwijs, ISK en ContourdeTwern) en
Taalnetwerk Midden-Brabant. Vanuit Stichting Lezen en
Schrijven is er landelijke ondersteuning.
Intentieverklaring en Taalakkoord
Tijdens de opening van het Taalhuis Waalwijk is er door
alle partners een intentieverklaring ondertekend. In deze
intentieverklaring staat dat de partners gezamenlijk
verklaren
de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Waalwijk
aan te pakken. Daarnaast was het ondertekenen van deze
intentieverklaring een opmars naar het uiteindelijke doel
om in 2017 een gezamenlijk Taalakkoord te sluiten.

Het college besluit,
1. Akkoord te gaan met de notitie ‘Bestrijden
laaggeletterdheid van A t/m Z’.
2. In 2017 met de partners een gezamenlijk
Taalakkoord op te stellen.
3. Akkoord te gaan met de financiële kosten en
dekking voor het Taalhuis 2016.
4. Akkoord te gaan met de financiële kosten en
dekking voor het Taalhuis 2017.
5. Het rapport ‘Ken uw doelgroep’ van Cubiss voor
kennisgeving aan te nemen.
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Notitie: ‘Bestrijden laaggeletterdheid van A tot Z’
De notitie ‘Bestrijden laaggeletterdheid van A tot Z’ richt
zich op de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme
bij volwassenen. Meedoen in de maatschappij is niet voor
iedereen vanzelfsprekend, laaggeletterdheid kan hier de
oorzaak van zijn. Namelijk niet iedereen kan voldoende
lezen en schrijven om volwaardig deel te nemen aan het
dagelijkse leven en op het werk. Daarom hebben we in
Waalwijk nu inmiddels een Taalhuis. Het belangrijkste doel
van het Taalhuis is om laaggeletterde of analfabete
volwassen een passend aanbod volwasseneducatie in
zowel het informele als het formele circuit aan te bieden.
Relatie met Waalwijk Taalrijk
Deze notitie is het vervolg op de notitie Waalwijk Taalrijk
uit december 2014. Hierin heeft het college besloten niet
alleen in te zetten op de taalontwikkeling van kinderen,
maar ook in te zetten op het terugdringen van
laaggeletterdheid bij ouders. Ouders spelen een cruciale
rol bij de taalontwikkeling van kinderen. Vandaar dat het
erg belangrijk is, dat er een Taalhuis voor volwassenen is
in Waalwijk. Het Taalhuis zet namelijk in op het bestrijden
van laaggeletterden en analfabeten volwassen met extra
aandacht voor ouders.
Taalakkoord
In de notitie ‘Bestrijden laaggeletterdheid van A tot Z’
adviseren we om in 2017 een Taalakkoord te gaan sluiten.
Met zo’n Taalakkoord spreken we met alle belangrijke
lokale partners af dat we ons gezamenlijk gaan inzetten
voor het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-11-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
en hoe we dat gaan doen.
Rapport ‘Ken uw doelgroep’ van Cubiss
Cubiss heeft in november 2015 voor onze gemeente in
kaart gebracht waar ‘kwetsbare groepen’ wonen. Onder
kwetsbare groepen wordt hierin verstaan: groepen
mensen die in een potentieel kwetsbare positie verkeren,
doordat ze niet zelfredzaam en in staat zijn tot
maatschappelijke participatie. Naar schatting is 7% van de
potentiele beroepsbevolking laaggeletterd. Dit brengt ook
hoge kosten met zich mee.
Voor meer informatie: Zie de bijlage ‘Het rapport ‘Ken uw
doelgroep’ van Cubiss.
Vrijwilligers
Aangezien er maar één betaalde kracht is in het Taalhuis,
is de ondersteuning van vrijwilligers van essentieel belang.
Het Taalhuis kan niet zonder vrijwilligers. Vandaar dat we
(deels) het budget ‘Algemeen Vrijwilligersbeleid’ willen
inzetten ten bate van de vrijwilligers in het Taalhuis.
Financiën
Voor de financiering van het Taalhuis is in 2016 een
bedrag van € 10.300,- nodig en voor 2017 een bedrag van
€ 26.000,-.
Voor 2016 een bedrag van € 10.300,Voor 2016 zetten we de overschot van de post ‘Algemeen
Vrijwilligersbeleid’ voor het totaalbedrag van €10.300,- in.
In het Taalhuis is er maar één betaalde kracht dat is de
coördinator. Daarnaast draait het Taalhuis verder alleen op
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vrijwilligers. Met de inzet van dit budget kunnen we de
training vrijwilligers en de verdere ondersteuning van
vrijwilligers organiseren.
Voor 2017 een bedrag van in totaal € 26.000,De gemeente zet een bedrag van in totaal € 21.000,- in
uit de beschikbare middelen:
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Kunstencentrum
2017 2018 2019

€ 6.433,- Algemeen Vrijwilligersbeleid, kostenplaats
6511025
€ 7.567,- Culturele en welzijnsinstellingen,
kostenplaats: 6509040
€ 2.000,- Waalwijk Taalrijk, kostenplaats: 6411020
€ 5.000,- inzetten vanuit het gemeentelijke deel van
huuropbrengsten van de bibliotheek. Dit bedrag
hoeven ze in 2017 niet aan ons over te maken. Hiervan
wordt de bibliotheek schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor 2017 zet de bibliotheek een bedrag in van € 5.000,vanuit haar eigen middelen.
Het Kunstencentrum heeft voor 2017 2018 2019 de
volgende subsidie aangevraagd:
Gevraagd bedrag:
2017
Regulier Subsidie 731.426
Regeling Cultuur
met Kwaliteit
47.058
Regeling Brede
Impuls
20.000
Kadernota
25.000
TOTAAL
823.484

2018
744.958

2019
758.740

47.058

47.058

20.000
25.000
837.016

20.000
25.000
850.798

De aangevraagde bedragen passen binnen de begroting
met uitzondering van de bijdrage in de regeling Cultuur

Het college besluit,
• akkoord te gaan met administratieve
begrotingswijzing :
- de batenpost Cultuureducatie met Kwaliteit
(6509035,843402) te verhogen met € 888,-.
Nieuw bedrag 2017 t/m 2020 wordt € 23.529.
- de lastenpost Cultuureducatie met Kwaliteit
(6509035,442051) te verhogen met € 1.776,Nieuw bedrag 2017 t/m 2020 wordt € 47.058;
- de lastenpost Kunstencentrum regulier subsidie
(6509010, 442051) te verlagen met € 888,-.
• akkoord te gaan met subsidieverlening 2017 €
822.597 en € 887 af te wijzen;
• akkoord te gaan met subsidieverlening 2018 €
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met Kwaliteit (CmK). Het begroot bedrag is nog niet
836.112 en € 904 af te wijzen (onder
aangepast op de nieuwe regeling CmK 2017-2020. Deze
begrotingsvoorbehoud *1.85%);
regeling was ten tijde van het opstellen van de begroting
• akkoord te gaan met subsidieverlening 2019 €
nog niet bekend. Nu is bekend dat het rijk op basis van
849.877 en € 921af te wijzen ( onder
het aantal inwoners op 1 januari 2016 voor 2017-2020 €
begrotingsvoorbehoud *1.85%).
23.529 per jaar beschikbaar stelt, een verhoging van €
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
888,- t.o.v. de vorige periode van de CmK regeling.
prestatieafspraken die voor 2017, 2018,2019 gelden.
Daarom wordt voorgesteld om de begrotingspost (baten
en lasten) Cultuur educatie met Kwaliteit via de eerst
volgende administratieve begrotingswijziging aan te
passen, te weten:
- de batenpost Cultuureducatie met Kwaliteit (6509035,
843402 te verhogen met € 888,-.
Nieuw bedrag 2017 t/m 2020 wordt € 23.529.
- de lastenpost Cultuureducatie met Kwaliteit (6509035,
442051) te verhogen met € 1.776,-.
Nieuw bedrag 2017 t/m 2020 wordt € 47.058.
- de lastenpost Kunstencentrum regulier subsidie
(6509010, 442051) te verlagen met € 888,-.
Nieuw bedrag 2017 wordt € 730.539.
Verder wordt voorgesteld om het Kunstencentrum de
volgende budgetsubsidie te verlenen:
 voor 2017 € 822.597 ( € 730.539 regulier, €
47.058 cultuureducatie, € 20.000
combinatiefunctionaris, € 25.000 kadernota).
(beschikbaar bedrag programmabegroting);
 voor 2018 € 836.112 ( € 744.054 regulier, €
47.058 cultuureducatie, € 20.000
combinatiefunctionaris, € 25.000 kadernota)(
onder begrotingsvoorbehoud *1.85%);
 voor 2019 € 849.877 ( € 757.819 regulier, €
47.058 cultuureducatie, € 20.000
combinatiefunctionaris, € 25.000 kadernota) (
onder begrotingsvoorbehoud *1.85%).
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Dit betekent tevens dat de volgende subsidie wordt
afgewezen:
voor 2017 € 887
voor 2018 € 904
voor 2019 € 921
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Subsidieverlening
Bibliotheek 2017
2018

Het voorstel is om de subsidie voor meerdere jaren te
verlenen om de administratieve lasten zoveel mogelijk te
beperken. Met het Kunstencentrum zijn prestatieafspraken
gemaakt, zie bijlage.
Bibliotheek Midden-Brabant heeft voor 2017 € 1.163.582
Het college besluit,
en voor 2018 € 1.185.108 subsidie aangevraagd. Dit
• akkoord te gaan met subsidieverlening 2017 €
bedrag is ook beschikbaar in de programmabegroting.
1.163.582;
• akkoord te gaan met subsidieverlening 2018 €
Voorgesteld wordt om Bibliotheek Midden- Brabant, net als 1.185.108 (onder begrotingsvoorbehoud *1.85%);
voorgaande jaren, voor twee jaar budgetsubsidie te
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
verlenen, namelijk voor:
prestatieafspraken die voor 2017, 2018 gelden.
• 2017 € 1.163.582
• 2018 € 1.185.108 ( onder begrotingsvoorbehoud *
1.85% index)
Met Bibliotheek Midden-Brabant zijn prestatieafspraken
gemaakt. Deze sluiten aan bij de prestatieafspraken die
ook in het samenwerkingsverband in de regio worden
gebruikt.

