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Op dit moment loopt er een bestemmingsplanprocedure
Het college besluit,
voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalige De volgende straatnaam te benoemen waar in de
politiebureau, Taxandriaweg 3 te Waalwijk. Het plan
bijlage op het kaartje de arcering is aangegeven;
voorziet in de realisatie van 27 grondgebonden
- “Taxandriahof”
eengezinswoningen. Negen woningen staan evenwijdig
aan de Taxandriaweg. Daarachter liggen twee rijtjes
woningen aan een autovrij binnenterrein. De bewoners
van de woningen hebben aan de achterzijde van de
woning ieder een parkeerplaats op eigen terrein. Deze
parkeerplaatsen zijn te bereiken via twee wegen die aan
de oost- en westzijde van het plangebied lopen, maar dus
niet onderling verbonden zijn of doorlopen tot aan de
Winterdijk. Aan de zuidzijde gaat dit terrein over in de
groenzone langs de Winterdijk. De woningen zijn
uitsluitend bereikbaar via de Taxandriaweg. Vanaf de
Winterdijk loopt uitsluitend een voetpad naar de twee
rijtjes woningen.
De makelaar gebruikt voor het project de naam
“Taxandriadijk”. Onder die naam staat het project ook op
Funda. “Taxandriadijk” bestaat niet in Waalwijk. De
Winterdijk bestaat wel, maar omdat het plan (voor auto’s)
niet op deze dijk ontsloten wordt, is het niet logisch om de
woningen aan de Winterdijk te nummeren. Het is daarom
logischer voor de woningen die haaks op de Taxandriaweg
staan een straatnaam te zoeken die past binnen het
geheel. “Taxandriahof” zou dan een logische keuze
kunnen zijn die aansluit bij de omgeving en de bouwvorm.
Wat het meest logisch lijkt is om:
• de 9 woningen evenwijdig aan de Taxandriaweg wel te
nummeren aan de Taxandriaweg.
• voor de 18 woningen daarachter de straatnaam
“Taxandriahof” te introduceren. Deze naam verwijst zowel
naar de weg waarlangs zij bereikbaar zijn, als naar de
stedenbouwkundige hoofdopzet van het plan.
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B01

Administratieve
begrotingswijziging
2016105 en
2016106

Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de Het college besluit tot vaststelling van de 5e en 6e
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
administratieve begrotingswijziging 2016.
bijgaand het 5e en 6e administratieve wijzigingsbesluit
2016 aan.
De 5e administratieve begrotingswijziging bevat
aanpassingen van de begroting n.a.v. diverse besluiten
waarvan de financiële consequenties binnen één
programma van de begroting blijven.
De mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.

B02.OOT

Uitwerkingsbesluiten parkeren
2017

De 6e administratieve begrotingswijziging betreft de
bijstelling van de personeelslasten over het 2e halfjaar
2016.
De Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen
vormen, tezamen met de daarop gebaseerde
uitwerkingsbesluiten, de juridische grondslag van het
gereguleerd parkeren.
In de Parkeerverordening is opgenomen dat het college
kan besluiten nadere regels met betrekking tot de uitgifte
van parkeervergunningen te stellen. Het vigerende besluit
dateert van 2007.
In de Verordening Parkeerbelastingen is opgenomen dat
het college de plaatsen waar en tijdstippen waarop een
parkeerbelasting geheven kan worden aanwijst. Hiertoe
zijn in het verleden meerdere aanwijsbesluiten genomen.
Mede ten behoeve van de aanstaande digitalisering van de
uitgifte van parkeervergunningen en –ontheffingen, wordt
voorgesteld om geactualiseerde “beleidsregels
parkeervergunningen en ontheffingen 2017” alsmede een
geactualiseerd “aanwijsbesluit gereguleerd parkeren 2017”
vast te stellen.
Met de vaststelling van deze besluiten wordt een sluitende

Het college besluit,
geactualiseerde “beleidsregels parkeervergunningen
en ontheffingen 2017” alsmede een geactualiseerd
“aanwijsbesluit gereguleerd parkeren 2017” vast te
stellen.
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juridische grondslag van de huidige parkeerregulering
geborgd.
Kompaan en de Bocht is een gespecialiseerde tweedelijns - Het college besluit,
jeugdhulporganisatie in de regio Hart van Brabant. Vanaf
1. Kennis te nemen van de evaluatie 2015 van de
2015 wordt de jeugdhulp ingekocht vanuit de regionaal
extra personele inzet door Kompaan en de Bocht in
beschikbare budgetten.
Waalwijk, zoals is opgenomen in bijgevoegde notitie;
Daarnaast heeft Waalwijk in 2015 besloten om aanvullend 2. Een bijdrage voor 2016 beschikbaar stellen ad. €
een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen van €
44.167 en deze te dekken uit de beschikbare
40.000 uit het innovatiebudget voor de inzet van Kompaan middelen expertiseteam ( ad. € 17.403) en het CJG –
en de Bocht. Doel van deze lokale inzet was om een
budget ( ad. € 26.764);
snellere aansluiting te hebben met de lokale Toegang/
3. Het verzoek om een bijdrage 2017 ad. € 110.000
team WijZ van de gemeente. Aan Kompaan en de Bocht
af te wijzen i.v.m. het vervallen van de regionale
is de opdracht verstrekt om 20 uur in te zetten ten
dekking en de lokale innovatiemiddelen enerzijds en
behoeve van jongeren - / gezinshulpverlening bij Stichting de gewijzigde inzichten ten aanzien van de directe
Jongerencentra Waalwijk en 24 uur inzet van een
positionering van een tweedelijns –
opvoedingsdeskundige 12- en specialistische hulp bij SBO jeugdhulpaanbieder bij organisaties/scholen
Het Zilverlicht. De bekostiging van de lokale inzet ad. €
anderzijds.
80.000 werd voor 50 % gedekt vanuit de regionale
budgetten en voor 50 % vanuit de lokale
innovatiemiddelen. De inzet van Kompaan en de Bocht is
in 2016 gecontinueerd omdat er ontwikkelingen
aangekondigd werden die rechtstreeks invloed hebben op
de beschikbare budgetten. Het innovatiebudget 2016 werd
teruggebracht van 7 % naar 3 % (waarvan 80 % naar de
gastheergemeente Tilburg en 20 % voor de resterende 8
gemeenten) . Voor Waalwijk betekende dat een
vermindering van het innovatiebudget van € 252.219. Het
resterende budget voor 2016 ad. € 48.000 werd bestemd
voor de dekking van de structurele personele lasten bij
Stichting Jongerencentra Waalwijk. Tevens werden door
het Samenwerkingsverband PO / VO aangekondigd dat er
wijzigingen aankomen ten aanzien van de inrichting van
de zorgstructuur op de scholen.
In bijgevoegde notitie wordt ingegaan op de resultaten
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van 2015 en de nieuwe ontwikkelingen.
Kompaan en de Bocht heeft voor 2017 wederom verzocht
of de gemeente Waalwijk een extra bijdrage beschikbaar
wil stellen van € 110.000 voor de inzet van personeel bij
het Zilverlicht en Stichting Jongerencentra Waalwijk. Op
basis van hernieuwde inzichten en de kostenstijging in
2017, waar geen dekking meer tegenover staat vanuit het
regionale jeugdhulpbudget en het lokale innovatiebudget,
wordt voorgesteld om te stoppen met de extra personele
inzet vanuit Kompaan en de Bocht bij SJW en het
Zilverlicht. Omdat de jeugdhulp 2017 regionaal is
ingekocht (waaronder Kompaan en de Bocht) kunnen de
jeugdigen die dit nodig hebben via team WijZ worden
doorverwezen.
Sinds 2011 ondersteunt de gemeente Waalwijk samen met Het college besluit,
andere partners (Casade, SG De Overlaat,
- Aan Stichting Samen RKC op grond van artikel 19
ContourdeTwern, Baanbrekers en de BVO RKC Waalwijk
Buurtsport- en cultuurcoach van de Subsidieregeling
Stichting Samen RKC) de maatschappelijke activiteiten
Maatschappelijke Ontwikkeling 2017 een
van de Stichting Samen RKC. De afgelopen jaren is de
exploitatiesubsidie van € 50.000 te verlenen voor de
jaarlijkse bijdrage van € 50.000 ten laste van de landelijke uitvoering van het activiteitenplan Samen RKC 2017;
stimuleringsbijdrage Brede Impuls Combinatiefuncties
- Het subsidiebedrag van € 50.000 ten laste te
2012 t/m 2016 gebracht. Bij de behandeling van de
brengen van het product Sportbeleid;
kadernota 2016 heeft de raad een motie aangenomen om - De subsidieaanvraag op grond van artikel 14, lid 1,
voor het jaar 2017 € 50.000 in de begroting op te nemen sub d van de Algemene Subsidieverordening
om de huidige ondersteuning te kunnen blijven bieden.
Waalwijk deels af te wijzen voor het bedrag van €
Dit wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
22.500.
Samen RKC heeft op 14 juni 2016 bijgaande
subsidieaanvraag en activiteitenplan Samen RKC 2017
voor het bedrag van € 72.500 ingediend. Met het extra
aangevraagde bedrag van € 22.500 wordt het aantal
formatie uren uitgebreid ter ondersteuning van de
projectleider.
Uitbreiding in uren ter uitvoering van de activiteiten zoals
beschreven in het activiteitenplan is niet noodzakelijk.
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Hierover is overleg gevoerd met Samen RKC en hebben we
gewezen op de kansen die er zijn bij uitbreiding van de
samenwerking tussen het Buurtsportcoachteam en Samen
RKC. Activiteiten kunnen versterkt worden en de overlap
in activiteiten wordt dan minder.
Voorgesteld wordt om aan de Stichting Samen RKC voor
2017 het exploitatiesubsidiebedrag van € 50.000 te
verlenen op grond van artikel 19 Buurtsport- en
cultuurcoach van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2017. Het aangevraagde bedrag van €
72.500, voor het bedrag van € 22.500 deels af te wijzen af
te wijzen op grond van artikel 14d van de Algemene
Subsidieverordening 2015; activiteiten geven geen
invulling aan de doelstellingen of beleid gemeente. In
2017 ontvangt u een nader advies over onze financiële
ondersteuning en samenwerking met Stichting Samen RKC
voor de komende jaren.
Op 28 april 2016 is de subsidieaanvraag van stichting
Het college besluit,
Kinderboerderij’ ’t Erf ontvangen. Men vraagt de reguliere 1.
Aan de stichting ’t Erf een exploitatiesubsidie
exploitatiesubsidie aan, alsmede een bedrag van € 25.000 toe te kennen van € 37.332, --.
t.b.v. de coördinatie, voorbereiding, toezicht en nazorg
2.
Het gevraagde subsidiebedrag ad € 1.668,- af
van de renovatie van het gebouw.
te wijzen omdat hier geen budget voor beschikbaar
is.
Exploitatiesubsidie
3.
De aanvraag om extra subsidie in de
Men heeft een afgerond bedrag van € 39.000
bouwbegeleiding ad € 25.000, - af te wijzen, omdat
aangevraagd. In de gemeentebegroting is een bedrag van de bouwbegeleiding wordt verzorgd door de
€ 37.332 opgenomen. Voorgesteld wordt een subsidie toe gemeente.
te kennen van € 37.332. Het aangevraagde bedrag van €
4.
M.b.t. punt 3 zal wethouder Brekelmans
1.668 afwijzen omdat hier geen budget voor beschikbaar
contact opnemen met TMAO in verband met eerder
is.
gemaakte afspraken over mogelijke vergoedingen
aan de Kinderboerderij rondom de bouwbegeleiding.
Extra subsidieverzoek
Voor 2017 wordt een extra investering gedaan van
maximaal € 270.000 ten behoeve van een renovatie van
het gebouw van de stichting. T.z.t. volgt hierover nog een
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separaat advies. Ten behoeve van de coördinatie
(voorbereiding, toezicht en nazorg) vraagt men een extra
subsidie aan van € 25.000, -. Inmiddels is besloten dat de
gehele bouwbegeleiding door de afdeling gebouwenbeheer
wordt uitgevoerd. Er is daarom geen extra subsidie voor
de stichting benodigd. Voorgesteld wordt dit verzoek dan
ook af te wijzen.
Aan het einde van elk jaar wordt het mandaatregister
Het college, de burgemeester en de
geactualiseerd. Namens alle teammanagers is hiervoor
heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun
input aangeleverd (zie bijlagen). Tijdens deze jaarlijkse
bevoegdheden betreft, besluiten:
actualisatie is gebleken dat in het mandaatregister nog
-het mandaatbesluit 2017 en het mandaatregister
geen rekening is gehouden met de nieuwe rol van de
2017 vast te stellen en per 1 januari 2017 in werking
programmamanagers in de organisatie.
te laten treden, met dien verstande dat in het
mandaatregister ook de programmamanager moet
Omdat de programmamanagers verticaal door de
worden vermeld;
horizontaal ingerichte organisatie gaan en zij met alle
-het mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2016 en het
teams binnen de organisatie te maken kunnen krijgen,
mandaatregister 2016 per 1 januari 2017 in te
wordt voorgesteld om artikel 4, lid 1 van het
trekken.
mandaatbesluit te wijzigen in die zin dat de
-team VVB wordt verzocht het proces /
programmamanager wordt opgenomen in de rangorde
tekenbevoegdheid m.b.t. evenementenvergunningen
naast de teammanager.
in een memo aan burgemeester Kleijngeld en
wethouder Brekelmans voor te leggen.
Als bijlagen bij dit advies worden zowel van het
mandaatbesluit als van het mandaatregister twee versies
bijgevoegd: één versie waarop de wijzigingen bijgehouden
zijn en één versie zoals de nieuwe besluiten er uit komen
te zien.
Stichting Jongerencentrum Waalwijk (SJW) heeft op 29
Het college besluit,
april 2016 de subsidieaanvraag voor 2017 ingediend. Men 1. Om aan de Stichting Jongerenwerk Waalwijk voor
vraagt een bedrag aan van € 975.600,-het jaar 2017 een subsidie beschikbaar te stellen van
€ 975.600,-Op basis hiervan wordt uw college voorgesteld over te
2. Akkoord te gaan met de bijgaande
gaan tot subsidietoekenning aan deze organisatie. De
Prestatieafspraken 2017.
toekenning behelst twee componenten:
1. Reguliere activiteiten € 968.100,--
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2. Straattheater
7.500,--------------Totaal
€ 975.600,-Specificatie reguliere activiteiten
Reguliere activiteiten
JW Sprang Capelle
Project Taakstraffen
Innovatie en vernieuwing
Preventie en vroeg signalering
------------Totaal

€ 811.854
14.588
30.921
95.435
15.302
€

968.100

Straattheater
Het betreft een jaarlijks terugkerend succesvol
evenement. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van €
7.500, - beschikbaar te stellen. Dit bedrag kan worden
gedekt uit de kostenplaats 6604035 Culturele
Evenementen/Kostensoort 443851. Aan SJW zal worden
gevraagd om na afloop van het evenement een
inhoudelijke en financiële afrekening in te dienen.
Prestatieafspraken 2017
Bijgaand treft u aan de prestatieafspraken voor 2017,
zoals afgesproken met Tavenu.

