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B01.O 

 

Werving- & 
selectiebeleid 2021 

Het wervings- en selectiebeleid van de gemeente Waalwijk 
dateerde van 2010 en was zeer gedetailleerd uitgewerkt. 
Werving & selectie hangt sterk samen met de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en vraagt soms om specifieke acties om het doel 
(het vinden van de juiste m/v voor de functie) te realiseren. We 
merken daarnaast dat, nu de opzegtermijn nog maar één maand 

is in plaats van drie, dat snel handelen cruciaal is. Daarom is het 
werving- en selectiebeleid op hoofdlijnen beschreven en is de 

interne procedure vereenvoudigd en verkort. We hopen zo beter 
te kunnen inspelen op de actualiteit. Daarnaast is er voor 
gekozen dat de directie kan afwijken van de afspraken over 
interne werving. De OR houdt daarbij een vinger aan de pols (bv 
door jaarlijks/per kwartaal geïnformeerd te worden). De 

ondernemingsraad is al meegenomen en heeft haar feedback 
gegeven die inmiddels is verwerkt. 
 

Het wervings- & selectiebeleid 2021 vast te stellen en het 
wervings- & selectiebeleid van de gemeente Waalwijk van 
2010 te laten vervallen. 
Met inachtneming van navolgende 
aanvullingen/aanpassingen: 
 

1. Standaard referenties opvragen voordat een 

arbeidsvoorwaarden gesprek wordt gehouden. 

2. Bij elk sollicitatiegesprek wordt de vraag gesteld of 

er op het gebied van integriteit er zaken zijn die de 

sollicitant wil melden deze vraag wordt gesteld 

voordat een arbeidsvoorwaardengesprek 

plaatsvindt. Dit dient ook in het integriteitsbeleid te 

worden opgenomen. 

3. Pagina 7: tekst wijzigen in: In beginsel stellen we 

alle vacatures eerst intern open. 

4. Pagina 8: M.b.t. afwijken van intern opstellen de 

twee afwijkingsopties nummeren. 

College vraagt aandacht voor het regelen van een 
aanbrengpremie voor personeelsleden die potentiële 

kandidaten aanbrengen die ook de vacature gaan 
vervullen. Ook extra aandacht voor het 
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. 

B02.OOT 
 

Overeenkomst voor 
de realisatie en 
eigendom van 

Kindcentrum 
Landgoed Driessen 

In het door het college op 1 december 2020 vastgestelde 
huisvestingsprogramma 2020 is de vervangende nieuwbouw voor 
PC Koningsschool en RKBS Vrijhoeve opgenomen. Deze 

vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd in Landgoed 
Driessen in de vorm van "twee scholen onder er één dak". Op 9 

maart 2021 heeft de gemeenteraad voor deze nieuwbouw een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het Kindcentrum 
worden ook ruimtes gerealiseerd voor de kinderopvang. De 
gemeente treedt op verzoek van de schoolbesturen op als 

bouwheer. Voorgesteld wordt om de afspraken over de realisatie 
en eigendom van de nieuwbouw vast te leggen in een door 
partijen te ondertekenen overeenkomst. 

1. in te stemmen met de conceptovereenkomst voor 

de realisatie en eigendom van het Kindcentrum 

Landgoed Driessen; 

2. Wethouder Odabasi te machtigen om deze 

overeenkomst namens de gemeente te 

ondertekenen. 
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B04.OOT 
 

Budgetsubsidie 
Bibliotheek 2022 

De bibliotheek heeft een subsidieaanvraag ingediend van 
1.300.437 voor 2022. Conform het convenant dat in 2021 is 
getekend zal de bibliotheek zich de komende jaren steeds meer 
richten op haar maatschappelijke functie. Bij de bibliotheek staat 
niet meer alleen het uitlenen van boeken centraal maar vervult 
de bibliotheek een grote maatschappelijke rol in ontmoetingen, 

voorzieningen en het delen van informatie. 
In de bijlage is het prestatiecontract terug te vinden. Bij het 

opstellen van het prestatiecontract zijn we er van uitgegaan dat 
corona in 2022 niet meer voor volledige lockdowns zal zorgen. 
Wel zijn er voldoende mogelijkheden door de bibliotheek 
gecreëerd om diverse activiteiten op andere manieren te 
organiseren (online, afhaalbieb etc.) 

De bibliotheek een subsidie te verlenen van € 1.300.437 
ten behoeve van het uitvoeren van de prestatieafspraken 
uit de bijlage. 
 

B05.OOT 
 

RBT De Langstraat 
2022 

Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft een subsidieaanvraag 
ingediend ad € 126.867 voor 2022. De hoogte van de 
subsidieaanvraag wijkt af van het beschikbare budget. Er zijn 
meerdere gesprekken met het RBT gevoerd om de 
prestatieafspraken en het beschikbare bedrag op de begroting op 
elkaar aan te laten sluiten. Op basis hiervan is er een nieuwe 

begroting opgesteld door het RBT, deze is in de bijlage te vinden. 

Op basis van deze nieuw opgestelde begroting van 2022 wordt 
voorgesteld een bedrag ad € 99.479 toe te kennen, conform het 
benodigde bedrag om de activiteiten uit te voeren. 
Het verschil (€ 27.388) wordt afgewezen op grond van artikel 
4:25 AWB waarin staat dat het subsidieplafond niet mag worden 

overschreden. 
In de bijlagen zijn het aanvraagformulier en de 
prestatieafspraken + bijbehorende begroting terug te vinden. 

- Akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie ad    
€ 99.479 aan het Regionaal Bureau voor Toerisme ten 
behoeve van de uit te voeren activiteiten uit het 
prestatiecontract 
- Een bedrag ad € 27.388 af te wijzen op grond van artikel 
4:25 AWB 

 

B50.RNO 
 

Ontwerpbestemming
splan Nieuwevaart 
89-93 e.o. Sprang-

Capelle 

Op 14 september jl. heeft uw college ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-
Capelle'. In dit plan zijn de afspraken vertaald over de 

beëindiging en sanering van de melkveehouderij op deze locatie 

die eerder in een anterieure overeenkomst zijn vastgelegd: De 
twee bestaande bedrijfswoningen worden herbestemd tot 
burgerwoningen en de bouw van twee extra woningen wordt 
mogelijk gemaakt: één aan de Nieuwevaart en één aan de 1e 
Wittedijk. Rondom deze woningen wordt een natuurbestemming 

gerealiseerd. 
Nadat de raad middels een raadsinformatiebrief (082-21) is 

1. in te stemmen met de Nota inspraak en 

vooroverleg voorontwerpbestemmingplan 

Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-Capelle; 

2. het ontwerpbestemmingsplan Nieuwevaart 89-93 

e.o. Sprang-Capelle op wettelijk voorgeschreven 

wijze in procedure te brengen; 

3. de raad hierover te informeren middels de 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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geïnformeerd, heeft het voorontwerp gedurende zes weken ter 
inzage gelegen in het kader van de inspraak. Tijdens de 
inspraaktermijn heeft de initiatiefnemer informatiebijeenkomst 
georganiseerd, waarvan een verslag is gemaakt dat als bijlage is 
bijgevoegd. Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen. De 
beantwoording ervan is opgenomen in de bijgevoegde Nota 

inspraak en vooroverleg. Naar aanleiding van de reacties wordt 
in het plan opgenomen dat bijgebouwen buiten het bouwvlak niet 

mogen worden gebruikt voor geurgevoelige functies. Uit het 
wettelijk vooroverleg met waterschap en provincie zijn geen 
belemmeringen naar voren gekomen. 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Nota van inspraak 
en vooroverleg, te besluiten het ontwerpbestemmingsplan op 

wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen en de 
raad hierover middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
infomeren. 

B51.RNO 
 

Beantwoording 
vragen LokaalBelang 
art. 47 RvO 

betreffende zorgen 

over financiële 
tekorten 
basisonderwijs 

Door de fractie van Lokaal Belang zijn vragen gesteld betreffende 
de nieuwe bekostigingssystematiek van het basisonderwijs per 1-
1-2023. Door de bekostiging per kalenderjaar te laten 

plaatsvinden in plaats van per schooljaar lopen de basisscholen 

eenmalig een deel van de bekostiging mis ( 7%). Daar zijn 
vragen over gesteld die zowel inhoudelijk als financieel van aard 
zijn. In bijgevoegde brief zijn de antwoorden geformuleerd op 
deze vragen. 

akkoord te gaan de beantwoording van de vragen van 
Lokaal Belang betreffende de zorgen over de financiële 
tekorten in het basisonderwijs. 

 

B52.RNO 
 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Lijst IJpelaar 
inzake opheffen 
buurtcomités 

Lijst IJpelaar heeft schriftelijke vragen gesteld op grond van art. 
47 Reglement van Orde inzake opheffen buurtcomités. In dit 
collegevoorstel ligt de beantwoording van deze vragen voor. 
 

in te stemmen met de beantwoording. 
 

B53.RNO 
 

Raadsinformatiebrief 
Verstedelijking 

Brabant februari 

2022 

Voortel tot verzenden van een Raadsinformatiebrief over de 
ontwikkelingen in het traject Verstedelijking Brabant. Aanleiding 

is een informatiebrief over SRsH aan alle gemeenten. 

 

De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

 

B54.RNO 
 

Coulance huur 
sportaccommodaties 

Vanaf 14 januari 2022 zijn, volgens de maatregelen van het Rijk, 
de sportaccommodaties weer opengesteld met minimale 
beperkingen. Hierdoor zal er, naar verwachting, vanaf 14 januari 

2022 ook geen nieuwe TVS-regeling meer worden opengesteld 
door het Rijk waarmee huur kwijtgescholden kan worden en 
hiervoor compensatie aangevraagd kan worden. 
De afgelopen weken is gebleken dat veel verenigingen die een 

1. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en 

deze te verzenden aan de griffie. 

2. De stand van de reserve aan de financiële checklist 

toevoegen. 
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accommodatie huren om bijvoorbeeld een wedstrijd te spelen, 
hun reservering (moeten) annuleren door bijvoorbeeld teveel 
coronabesmettingen in het team of dat sportbonden het spelen 
van een wedstrijd niet voldoende verantwoord vinden. 
Deze annuleringen zouden normaliter ten laste komen van de 
verenigingen. Echter, corona heeft een dermate grote invloed (de 

afgelopen 2 jaar, maar ook nu) op de verenigingen dat coulance 
hiervoor passend is. 

Momenteel zijn er voldoende middelen beschikbaar in de 
bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis om de 
inkomstenderving als gevolg van kosteloos annuleren (indien 
corona gerelateerd) te compenseren. Het mandaat dat het 
College van de raad heeft gekregen ten behoeve van bestedingen 

uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis voorziet 
niet in compensatie/kwijtschelding van huur van de 
sportaccommodaties. Daarom wordt voorgesteld de raad te 
vragen akkoord te gaan met het coulant omgaan met deze 
annuleringen en de derving hiervan te dekken uit de 
bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis. 

 


