
COLLEGEBESLUITEN D.D. 19-04-2022 

Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit 

B01.OOT 

  

Overeenkomst 
verlenging exploitatie 
laadpalen EV-net 

In de afgelopen jaren heeft EV-net toestemming gekregen om in 
totaal 12 laadpalen te plaatsen, verspreid over de gemeente. De 
exploitatieovereenkomst voor deze laadpalen is afgelopen. EV-
net is in 2020 overgenomen door PARKnCHARGE. Met 
PARKnCHARGE is inhoudelijk overeenstemming bereikt over de 
exploitatie van de laadpalen gedurende 10 jaar. Deze 

overeenstemming is vastgelegd in bijgaande overeenkomst. 

in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst en deze te 
ondertekenen. 
 

B02.OOT 

 

Gegevensuitwisseling

sovereenkomst VvE 
(Vereniging van 
Eigenaren) transitie 
centrum 

Het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB) is een project dat in 

de provincie Noord-Brabant is gestart, met steun van de 
Europese Unie. Het doel: VvE’s informatie én ondersteuning 
bieden bij verduurzaming. 
Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van negen 

partijen, onder leiding van penvoerder VvE Belang. Daarnaast 
bestaat het consortium uit drie Brabantse VvE-beheerders en vijf 
gemeenten in Noord- Brabant (Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, 
Oss, Waalwijk). 
Om gegevens uit te kunnen wisselen is bijgevoegde 
‘gegevensuitwisselingsovereenkomst’ opgesteld. 

1. In te stemmen met bijgevoegde 

‘gegevensuitwisselingsovereenkomst’ 
2. De burgemeester te mandateren de overeenkomst te 
tekenen 
 

B50.RNO 

 

Collegevoorstel 
Jaarrekening 2021 

en Begroting 2023 
Streekarchief 
Langstraat Heusden 
Altena (GR SALHA) 

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief 
Langstraat Heusden Altena 2020 heeft het bestuur van SALHA u 

de voorlopige jaarrekening 2021 en de concept-begroting 2023/ 
meerjarenbegroting 2024-2026 toegezonden, zie bijlagen. 
Jaarrekening 2021 
De controle van de jaarrekening door de accountant heeft 

plaatsgevonden, maar de verklaring is op het moment van 
schrijven van dit voorstel nog niet gereed en dus nog niet 
ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft de concept jaarrekening 
vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring. SALHA heeft 
aangegeven de goedkeuring na ontvangst direct aan de 
bestuurders te sturen. De jaarrekening van het Streekarchief 
kent over 2021 een positief resultaat van € 42.937,76. Daarmee 

komt de exploitatiereserve per eind 2021 op € 185.917,76. Dit 

betekent een overschrijding van de door het bestuur 
vastgestelde bandbreedte (die een minimum heeft van € 
75.000,- en een maximum van € 150.000,-) met € 35.917,76. 
Het bestuur heeft besloten het overschot van de bandbreedte toe 
te voegen aan de exploitatiereserve, en niet eenmalig terug te 

laten vloeien naar de deelnemers. U wordt geadviseerd de raad 
voor te stellen jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te 

de raad voor te stellen: 
- de voorlopige jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan 

te nemen 
- geen zienswijze op de begroting in te dienen 
- de bijdrage aan SALHA voor 2023 van XXXX op te nemen 
in de gemeentelijke begroting 2023. 
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nemen. 
Begroting 2023 
Door SALHA wordt volgens de concept begroting 2023 een 
bijdrage van onze gemeente gevraagd van €349.638 (ter 
vergelijking, in 2022 was dit €348.521). In de financiële 
kaderbrief was aangekondigd dat de kosten per inwoner gelijk 

zou blijven. In de voorliggende conceptbegroting is de prijs per 
inwoner iets gedaald van € 7,137 naar € 7,082. Het feit dat het 

totale bedrag in 2023 toch hoger uitvalt dan in 2022 komt door 
het gestegen inwoneraantal. Het jaarbedrag sluit aan met de 
door de gemeente Waalwijk gehanteerde 
begrotingsuitgangspunten en zal worden opgenomen in de 
gemeentelijke begroting 2023. Dekking van deze bijdrage valt 

onder product 513 Gemeentearchief / kostenplaats 6513050 
Bijdrage SALHA Streekarchief. Er zijn financieel gezien geen 
bijzonderheden, een zienswijze indienen wordt niet nodig geacht. 

 


