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Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen met een
Het college besluit, kennis te nemen van het gegeven
verblijfstatus (statushouders) te huisvesten. De
dat de gemeente Waalwijk per 1 juli 2017 82
taakstelling wordt twee maal per jaar vastgesteld. De
personen heeft gehuisvest in het kader van de
taakstelling voor de gemeente Waalwijk bedraagt voor de
taakstelling huisvesting statushouders en hiermee
eerste helft van 2017 33 personen. Op dit moment heeft
voldaan heeft aan de totale taakstelling voor 2017.
de gemeente Waalwijk 72 personen gehuisvest. De totale
huisvestingsopgave bedraagt voor 2017 64 personen. Dit
betekent dat de taakstelling voor 2017 op dit moment is
gerealiseerd en er sprake is van een plus van zes
personen.
We verwachten dit jaar nog minimaal 8 gezinsherenigers
te huisvesten. Gelet op het tot nu gerealiseerde resultaat
is er geen aanleiding om maatregelen nemen.
De StichtingSamenZelfDoen vraagt subsidie aan tot een
bedrag van € 8.000 voor de organisatie van een
Sprookjesdag voor kinderen uit Waalwijk die opgroeien in
Armoede. Gelet op de bepalingen van de
subsidieverordening en de subsidieregeling van de
gemeente Waalwijk komen deze kosten niet in aanmerking
voor subsidieverlening omdat de activiteiten niet plaats
vinden in de gemeente Waalwijk en de kosten voor
oprichting van een stichting niet subsidiabel zijn.
Daarnaast is subsidieverlening aanvullend. Kosten die door
andere partijen gedragen kunnen worden, worden niet
extra gesubsidieerd.

Het college besluit,
1. De StichtingSamenZelfDoen een eenmalige
waarderingsubsidie te verstrekken tot een bedrag
van € 5.758 voor de organisatie van een
Sprookjesdag voor kinderen die in armoede
opgroeien. De subsidie wordt verstrekt onder
toepassing van de hardheidsclausule van de
Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015.
2. De subsidieaanvraag wordt gedeeltelijk afgewezen
tot een bedrag van € 2.224 omdat deze kosten niet
subsidiabel zijn op grond van artikel 2, derde lid van
de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
2017.
Omdat de activiteit past binnen de doelstelling van het
3. De toegekende subsidie, genoemd onder 1,
gemeentelijke armoedebeleid, namelijk het voorkomen
betaalbaar te stellen vanuit het innovatiefonds
van sociale uitsluiting, wordt voorgesteld onder toepassing armoedebestrijding genoemd in artikel 11 van de
van de hardheidsclausule subsidie te verstrekken tot een
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
bedrag van € 5.758. Het betreft een gedeeltelijke
2017.
toekenning van de aanvraag. Dit betekent dat er geen
subsidie tot een bedrag van € 2.224 wordt verstrekt
omdat deze kosten niet subsidiabel zijn.
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Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
Het college besluit,
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wanneer er
1. de Kredietbank Nederland mandaat te verlenen om
sprake is van problematische schulden en er geen
namens de gemeente Waalwijk een verzoekschrift
schuldenregeling met de schuldeisers is te treffen kan
ingevolge artikel 285 lid 1 f van de faillissementswet
gebruik gemaakt worden van een WSNP traject ( Wet
te kunnen indienen bij de rechtbank Breda.
schuldsanering natuurlijke personen). Deelname aan een
2. Het mandaat te verlenen voor de duur van de
WSNP traject zorgt ervoor dat schuldenaren na een
overeenkomst met de Kredietbank Nederland.
periode van 3 tot 5 jaar met een schone lei verder kunnen 3. Het mandaat genoemd onder 1 en 2 op te nemen
gaan. Een beroep op de WSNP gebeurt door het indienen
in het mandaatregister van de gemeente Waalwijk.
van een verzoekschrift bij de rechtbank. Een
verzoekschrift kan ingediend worden door de schuldenaar
en de gemeente.
Voor de gemeente Waalwijk worden WSNP verzoeken
ingediend door de Kredietbank Nederland. Sinds enkele
maanden toetst een aantal rechtbanken actief of de
mandatering is vastgelegd in een formeel
mandateringsbesluit. Dit is voor de gemeente Waalwijk
niet het geval en om te voorkomen dat dit bij de rechtbank
Breda problemen oplevert verzoekt de Kredietbank
Nederland het college om een mandaat om namens het
college een verzoekschrift WSNP te kunnen indienen voor
de inwoners uit Waalwijk die hiervoor in aanmerking
komen.
Voorgesteld wordt het gevraagde mandaat te verlenen,
met dien verstande dat de duur van het mandaat wordt
gekoppeld aan de duur van de overeenkomst met de
Kredietbank Nederland.

