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B01.OOT 

 

2e administratieve 
begrotingswijziging 
2022 

Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de 
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand 
de 2e administratieve begrotingswijziging 2022 aan. De mutaties 
zijn toegelicht in de begrotingswijziging. 

de 2e administratieve begrotingswijziging 2022 vast te 
stellen 
 

B02.OOT 

 

Algemene 

inhuurvoorwaarden 
en overeenkomst 
DAS 

Vanaf 2019 is de gemeente Waalwijk gestart met het gebruik van 

een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) via de site 
www.gemeentewaalwijkhuurtin.nl. De afgelopen 2 jaar is in de 
praktijk gebleken dat de inkoopvoorwaarden niet volstaan voor 

het inhuren van derden. In het kader van de doorontwikkeling 
van het DAS zijn er algemene inhuurvoorwaarden ontwikkeld en 
is de overeenkomst DAS op enkele punten aangepast met het 
doel om rechtmatigheid en marktwerking te borgen. Deze 

documenten zijn in de bijlagen opgenomen. HRM, Inkoop en de 
concernjuristen zijn hierbij betrokken. Het DT heeft op 15 
december 2021 ingestemd met het voorstel. Na vaststelling van 
de algemene inhuurvoorwaarden en de overeenkomst DAS door 
het college zal The Solutions Factory (leverancier DAS) deze in 
het DAS opnemen. 

Akkoord te gaan met de bijgevoegde algemene 

inhuurvoorwaarden en de nieuwe overeenkomst DAS. 
 

B03.OOT 

 

Schrappen panden 
uit het gemeentelijk 

Erfgoedregister 

In verband met het project Wellsteeg (Grotestraat 163-
Winterdijk 15) wordt voorgesteld de drie panden op het perceel 

aan de Winterdijk 15 te Waalwijk te schrappen uit het 
gemeentelijk Erfgoedregister. Het betreft de perceelnummers: 
sectie G, nummers 1646, 1647, 1649.  De drie panden zijn 
constructief gezien in zeer slechte staat en gedeeltelijk ingestort. 

Voordat de benodigde vergunningen voor de herontwikkeling van 
dit terrein kunnen worden afgegeven, zullen de panden 
geschrapt moeten worden uit het gemeentelijk Erfgoedregister. 
Hierover heeft de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie een positief 
advies afgegeven op 15 november 2018. 

Het traject dat voorgeschreven is vanuit de 
Erfgoedverordening Waalwijk 2016 te doorlopen om tot het 

schrappen van het gemeentelijk monument aan de 
Winterdijk 15 (sectie G, nummers 1646, 1647, 1649 ) te 
komen. 
 

B50.RNO 

 

13e wijziging 

gemeenschappelijke 

regeling Uitvoering-
sorganisatie 
Baanbrekers 

De huidige Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers (GR) dateert van januari 2013. In artikel 36 van 

deze regeling staat dat er 5 jaar na dato sprake moet zijn van 
een evaluatie van de financiële verdeelsleutel. Dit was de 
aanleiding voor het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers om 
niet alleen de verdeelsleutel, maar de hele GR te evalueren. In 
vervolg op deze evaluatie treft u bijgaand de gewijzigde GR aan, 

met het verzoek om deze aan de Gemeenteraad ter vaststelling 
voor te leggen. 

de 13e wijziging van de GR Baanbrekers ter vaststelling 

aan de Gemeenteraad aan te bieden 
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B51.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie GroenLinksaf 
inzake Inzicht in de 
luchtkwaliteit 

GroenLinksaf heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 
Reglement van Orde. De vragen gaan over de luchtkwaliteit in 
Waalwijk en de mobiele meetstations van provincie Noord-
Brabant. 

- in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te 

sturen. 
 

B52.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

fractie SGP inzake 
energie-armoede 

Op 19 januari 2022 heeft de fractie van de SGP het college 

schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp energie-armoede. 
In bijgaande concept brief worden de gestelde vragen 
beantwoord. 

1. kennis nemen van de schriftelijke vragen van de 

fractie van het SGP over energie-armoede; 
2. de vragen beantwoorden door middel van 

bijgaande concept brief. 

B53.RNO 

 

2021 jaarzaak - AVA 
Parkmanagement 
Waalwijk 

Op 13 december 2021 heeft de algemene vergadering van 
aandeelhouders (AVA) van Parkmanagement Waalwijk B.V. 
plaatsgevonden. Burgemeester en wethouders 

vertegenwoordigen de gemeente in de rol als 100% 
aandeelhouder. De raad wordt door middel van 
raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de AVA's. 
Zodat de raad geïnformeerd blijft over zaken die spelen bij 
Parkmanagement Waalwijk B.V. De conceptraadsinformatiebrief 
van de vergadering van 13 december is toegevoegd als bijlage. 

1. De bijgevoegde concept - raadsinformatiebrief vast te 
stellen; 
2. De concept-raadsinformatiebrief met de notulen van de 

AVA van 13 december 2021 als bijlage via de griffie toe te 
sturen aan de gemeenteraad van Waalwijk. 
 

B54.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
Samen Waalwijk 
inzake Opleiding 

leerbewerking 
/schoenmakers vak 

Samen Waalwijk heeft vragen gesteld naar aanleiding van een 
artikel in het Brabants Dagblad. 
In de bijlage is het voorgestelde antwoord terug te vinden. 

 

Akkoord te gaan met de beantwoording in de bijlage en 
deze te verzenden aan de griffie 
 

 


