
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 16 JUNI 2015. 
 
 
  

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-06-2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 09-06-2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 16-06-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen.  
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Onderwerp: 
Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg ICT samenwerking West-Brabant-West 
 
Extern bericht: 
Voor de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor de ICT samenwerking West-Brabant-West is 
voor de aan deze overgang verbonden personele gevolgen een Commissie voor Bijzonder Georganiseerd 
Overleg (BGO) ingesteld. Voor het toepassingsbereik, de samenstelling, taakstelling en werkwijze van het 
BGO heeft het college van burgemeester en wethouders regels vastgesteld. Deze zijn verwoord in de 
regeling. De regeling is tot stand gekomen op basis van overleg met de leden van het BGO i.o., waaronder 
leden van ons plaatselijk Georganiseerd Overleg. 
 
Besluit: 
Het vaststellen van de 'Regeling Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg ICT West-Brabant-
West'.  
 

Onderwerp: 
Verlenging Pilot KR8-Kollektief (Opschalingsoverleg Jeugd) 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de pilot KR8-Kollektief verlengd tot 1 oktober 2015. Om 
ervoor te zorgen dat overdracht van vrijwillige naar gedwongen jeugdzorg zorgvuldig en weloverwogen 
gebeurt, is afstemming nodig tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Gecertificeerde 
Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en 
Huiselijke Geweld (Veilig Thuis). Het KR8-Kollektief is het multidisciplinaire overleg waar deze afstemming 
plaatsvindt. 
De KR8-partners schalen op naar dit overleg om ervoor te zorgen dat minder kinderen in een onveilige of 
bedreigende opvoedsituatie verkeren en dat de Kinderrechter minder maatregelen tot gedwongen jeugdzorg 
(uithuisplaatsing, of onder toezichtstelling) op hoeft te leggen.  
Het KR8-Kollektief moet een bijdrage leveren aan de versterking van het netwerk van een gezin, gericht op 
een veilige omgeving. Sinds de start van het KR8-Kollektief in oktober 2014 zijn er positieve ervaringen 
opgedaan met de nieuwe werkwijze. Uit de verlenging moet blijken dat deze werkwijze ook daadwerkelijk 
een preventief effect heeft en structureel kan worden ingevoerd. 
Op basis van de resultaten van de pilot neemt het college hierover in september een besluit. Het KR8-
Kollektief past bij de nieuwe taken van de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor jeugdhulp waarbij sprake is 
van drang- en dwang. 
 
Besluit: 
1.    In te stemmen met de verlenging van de pilot KR8-Kollektief tot 1 oktober 2015, conform de beschreven 
uitgangspunten. 
 
2.    Op basis van de uitwerking van de transformatieopdracht een definitief voorstel af te wachten. 
 
3a.  Voor uitvoering van de pilot tot 1 oktober 2015 € 10.818,89 via de berap beschikbaar te stellen. 
 
3b. Dit te dekken uit het budget Veiligheid/ reclassering Jeugd, kostenplaats 6683005. 
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Onderwerp: 
Vaststellen Definitief Ontwerp (DO) en in handen stellen van de Wethouder 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de vaststelling van een Definitief Ontwerp 
(DO)  van projecten uit het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) in handen te stellen van de 
wethouder Openbare Ruimte. Op basis van criteria als omgevingsfactoren, risico’s, omvang, samenhang met 
andere projecten en complexiteit bepaald de wethouder of een DO door het college moet worden 
vastgesteld. 
De reconstructie van de Chr. Huijgensstraat is een project waarbij deze criteria zijn afgewogen. Het DO van 
deze reconstructie is op verzoek van de wethouder door het college vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. Te besluiten de vaststelling van het Definitief Ontwerp van Projecten uit het OOR in handen te stellen van 
de wethouder. 
2. Te besluiten tot het vaststellen van het DO "Reconstructie Chr. Huijgensstraat". 
 

Onderwerp: 
Start inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan 'De Schouwburg en het 
Tongerlohuys' 
 
Extern bericht: 
Het voorontwerpbestemmingsplan 'de Schouwburg en het Tongerlohuys' is de juridisch-planologische basis 
voor de inmiddels ontwikkelde plannen voor de versterking van het 'cultuurcluster' dat wordt gevormd door 
het Tongerlohuys (museum) en schouwburg De Kring. De plannen, die in nauw overleg en samenwerking 
tussen gemeente en schouwburgbestuur tot stand zijn gekomen, hebben opwaardering van de gebouwen, 
alsmede vergroting van de functionaliteit en exploitatiemogelijkheden van de huidige gebouwen als 
doelstelling. Ook de Tongerlotuin is uitdrukkelijk bij de planvorming betrokken. Met de planvorming wordt ook 
ingespeeld op allerlei hedendaagse trends op het gebied van cultuur. Daarbij speelt de noodzaak van 
clustering van culturele instellingen met het oog op een verantwoorde exploitatie een belangrijke rol. 
Concreet is de bedoeling het Tongerlohuys en schouwburg De Kring in bouwkundige zin met elkaar te 
verbinden door middel van de bouw van een stadsfoyer, waarin de nieuwe ingang voor museum en 
schouwburg alsmede een aantal andere functies worden ondergebracht. Daarnaast is het de bedoeling te  
komen tot functieverbreding van de gebouwen door nieuwe functies  toe te voegen aan de huidige 
mogelijkheden (cultuur:(museum en theater). Het gaat daarbij om toevoeging van horecamogelijkheden, 
commercieel gebruik van de ruimte voor diverse doeleinden die niet direct gelieerd zijn met cultuur. Daarbij 
kan gedacht worden aan besloten commerciële horeca-activiteiten, congressen en vergaderfaciliteiten, het 
aanbieden van (flex)werkplekken, en dergelijke. Ook is het de bedoeling in de gebouwen het erfgoedcentrum 
onder te brengen. Omdat men spoedig wil aanvangen met de uitvoering van de plannen, is dit 
bestemmingsplan met voorrang opgesteld en brengt het college van burgemeester en wethouders het nu in 
inspraak. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gebied wordt opgenomen in het eveneens in voorbereiding 
zijnde nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad. 
 
Besluit: 
1. Het voorontwerp-bestemmingsplan 'De Schouwburg en het Tongerlohuys' in de inspraak brengen en het 
plan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening naar de 
gebruikelijke instanties sturen; 
2. indien in het kader van inspraak en/of overleg geen reacties inkomen, direct de vaststellingsprocedure 
opstarten. 
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Onderwerp: 
Gunning exploitatie zwembad De Stok aan Sportfondsen Nederland 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het beheer en exploitatie van zwembad De Stok 
voorlopig te gunnen aan Sportfondsen Nederland. Afhankelijk van eventuele bezwaren bij afgewezen 
inschrijvende marktpartijen zal de voorlopige gunning definitief worden gemaakt middels het ondertekenen 
van een huur- en exploitatieovereenkomst met een looptijd van 10 jaar. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan 
dat de exploitatie van zwembad De Stok per 1 januari 2016 wordt overgedragen aan de nieuwe exploitant. 
 
Besluit: 
1. Beheer en exploitatie van zwembad De Stok voorlopig te gunnen aan Sportfondsen Nederland. 
2. Vervolgens in het kader van de aanbestedingsprocedure een 'stand still-termijn' van 20 kalenderdagen in 
acht te nemen om de afgewezen inschrijvers de mogelijkheid te bieden bezwaar aan te tekenen tegen het 
collegebesluit tot voorlopige gunning. 
3. Bij 'geen bezwaar' bij de afgewezen inschrijvers beheer en exploitatie van zwembad De Stok voor een 
periode van 10 jaar definitief te gunnen aan Sportfondsen Nederland. 
4. Daarbij de definitieve gunning te formaliseren door een huur- en exploitatieovereenkomst aan te gaan met 
Sportfondsen Nederland en wethouder Verbraak daartoe te machtigen. 
5. Bij toewijzing van een eventueel bezwaar van een afgewezen inschrijver een nader voorstel in te wachten. 
6. De raad middels een raadsmededeling te informeren. 
 

Onderwerp: 
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 
 
Extern bericht: 
Per 1 januari 2015 heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een wetswijziging plaatsgevonden. De 
taken en verantwoordelijkheden voor het (buiten)onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het 
primair onderwijs zijn overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De gemeente blijft echter wel 
verantwoordelijk voor de bekostiging van het onderhoud en aanpassing van gymaccommodaties in het 
primair onderwijs.  Het college van burgemeester heeft als gevolg van de wetswijziging de huidige 
beleidsregel m.b.t. de bekostiging van lokalen bewegingsonderwijs geactualiseerd. 
 
Besluit: 
De beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs vast te stellen.  
 

Onderwerp: 
Bindend advies restitutie schilderijen Bol 
 
Extern bericht: 
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog heeft een bindend advies 
uitgebracht inzake twee schilderijen van Ferdinand Bol uit het gemeentelijk kunstbezit. Het college van 
burgemeester en wethouders stemt in met het advies en heeft besloten de kunstwerken te restitueren aan de 
erfgenaam van de eigenaar. 
 
Besluit: 
1. Het bindend advies van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog 
de dato 13 april 2015 inzake de schilderijen 'Portret van Pieter Bouwens' en 'Portret van Anna Maria van 
Nutt', door Ferdinand Bol, over te nemen. 
 
2. De gemeentearchivaris conform de verleende volmacht door uw college op 12 november 2013 opdracht te 
geven de overdracht van de portretten uit te voeren.  
 

 


