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De Hart van Brabant gemeenten (behoudens Heusden)
Het college besluit,
willen de regionale samenwerking op het gebied van afval In te stemmen met de overeenkomst Samenwerking
voortzetten. In het portefeuillehoudersoverleg Milieu en
en belangenbehartiging Hart van Brabantgemeenten
Afval Hart van Brabant d.d. 15 september 2016 hebben
(behoudens Heusden) op het gebied van afval, zoals
wethouders van alle Hart van Brabantgemeenten,
toegevoegd als bijlage, en deze te ondertekenen.
uitgezonderd Heusden, aangegeven graag een regionaal
coördinator te willen behouden voor de regio MiddenBrabant. Om de regionale samenwerking m.b.v. een
regionale coördinator voort te zetten is er een contract
opgesteld.
Op 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening
Het college besluit,
Sociale Adviesraad Waalwijk vastgesteld, waarna ook de
- Dhr. J.J.W. van Run te benoemen als voorzitter van
op 22 maart door het college vastgestelde Beleidsregels
de Sociale Adviesraad.
Sociale Adviesraad Waalwijk in werking traden. In de
- Dhr. L.A.J.M. Middelhoff te benoemen als
Verordening is bepaald dat het college verantwoordelijk is plaatsvervangend voorzitter en lid van de Sociale
voor de eerste werving van de nieuwe voorzitter en leden
Adviesraad.
op basis van de door het college vastgesteld
- Dhr. R.K. Hoetmer te benoemen als lid van de
functieprofielen. De Verordening stelt de termijn van deze Sociale Adviesraad.
leden vast op maximaal 4 jaar.
- In te stemmen met een vervolg van de
selectieprocedure voor de overige leden van de SAR.
Om deze kandidaten te werven is een selectiecommissie
met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit
gemeente Waalwijk gestart. In de afgelopen maanden
heeft de vacature voor een voorzitter en leden voor de
Sociale Adviesraad (SAR) opengestaan en heeft de
selectiecommissie kandidaten geselecteerd en gesproken.
De selectiecriteria die voor deze procedure gebruikt
werden kwamen voort uit de door het college vastgestelde
functieprofielen (d.d. 30 mei 2016) en artikel 3 van de
Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk. Kennis van en
(professionele) ervaring met het sociaal domein waren
belangrijke criteria.
Als gevolg van deze procedure adviseert de
selectiecommissie één kandidaat voor te dragen als
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voorzitter en twee kandidaten voor te dragen als lid van de
Sociale Adviesraad. Daarnaast wordt één kandidaat in
afwachting van het vervolg van de selectieprocedure nog
in portefeuille gehouden. De overige kandidaten zijn niet
voldoende geschikt bevonden in het licht van de
selectiecriteria. In de bijlage bij dit voorstel wordt de
procedure toegelicht en worden de kandidaten
geïntroduceerd. Het college wordt middels dit voorstel
geadviseerd de drie leden te benoemen.

In de Verordening, artikel 4, is aangegeven dat de Sociale
Adviesraad ook verantwoordelijkheid draagt voor de
werving van nieuwe leden, nadat die is geïnstalleerd door
het college. Daarom wordt het college geadviseerd samen
met de beoogd voorzitter overige leden voor de Sociale
Adviesraad te werven. Deze gezamenlijke actie levert
bovendien het voordeel op dat de beoogd voorzitter een
goed team kan samenstellen.
Aanvraag
Stg Majorettenkorps Waalwijk, ook bekend als
waarderingssubsidi twirlvereniging Rizado, vraagt voor 2017 een
e Stg
waarderingssubsidie aan van € 680,00 voor 15 actieve
Majorettenkorps
leden waarvan 5 woonachtig in Waalwijk.
Waalwijk
Zij bestaan in 2017, door de fusie van Matamba en EWMK
tot Rizado, 50 jaar.
De nadere regels als bedoeld in artikel 1 van de Algemene
Subsidieverordening 2015 hebben op 18 oktober 2016
geleid tot het collegebesluit Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2017.
In deze subsidieregeling is in artikel 7.3.1 bepaald dat bij
amateuristische kunstbeoefening specifieke voorwaarden
gelden namelijk het hebben van minstens 15 actieve leden
in gemeente Waalwijk woonachtig. Conform artikel 14, lid
1, sub d van de Algemene Subsidieverordening 2015 wordt
een subsidieverzoek geweigerd indien het niet past binnen
het beleid van de gemeente. Aangezien slechts 5 actieve

Het college besluit,
-de subsidieaanvraag van € 680,00 af te wijzen op
grond van artikel 14, lid 1, sub d van de Algemene
Subsidieverordening 2015
-de Stichting Majorettenkorps Waalwijk over dit
besluit te informeren met bijgevoegde brief.
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leden in Waalwijk woonachtig zijn wordt voorgesteld om
de subsidie af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub
d van de Algemene Subsidieverordening 2015.

