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Nr

Poho
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Onderwerp

Besluit

1

JV
Onderst
390440

Besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 18
december 2018.

Het college besluit de besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 18
december 2018 vast te stellen.
Samenvatting:
De besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 18 december 2018 wordt
door het college vastgesteld.

2

TM
RenV
389960

Dienstverleningsovereenkomst 2019 WVS-Groep

Het college besluit:
1. De Dienstverleningsovereenkomst 2019 met WVS-groep vast te
stellen ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
2. Het deelbudget Wsw van de integratie uitkering sociaal domein,
onderdeel Participatiebudget, voor uitvoering van de Wsw aan
WVS-groep beschikbaar te stellen.
Samenvatting:
Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen gemeenten en uitvoerders van
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Voorheen was er sprake
van verlengd lokaal bestuur; nu ligt er een relatie opdrachtgeveropdrachtnemer. Om uitvoering te kunnen geven aan het
opdrachtgeverschap wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten. Hierin zijn de uitvoeringsafspraken tussen de gemeente
Halderberge en de WVS-groep opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over: vergoedingen voor activiteiten, de verplichting tot het
vaststellen van een werkprogramma, rapportages en aansprakelijkheid. Er
zijn geen relevante wijzigingen ten opzichte van de
dienstverleningsovereenkomst over 2018.

3

TM
Ontw.
389098

Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling

Het college besluit:
1. het Protocol meldcode in het kader van huiselijk geweld en
kindermishandeling vast te stellen, inclusief aanscherping
meldcode ‘afwegingskader’;
2. het Protocol meldcode, zoals vastgesteld op 7 augustus 2018, in
te trekken.
Samenvatting:
Het college heeft op basis van het plan van aanpak ‘Implementatie en
borging van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de
gemeentelijke organisatie’ het protocol meldcode vastgesteld op 7 augustus
2018. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals, zoals
medewerkers binnen het wijkteam, moeten doen bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 2019 treedt de aanscherping
meldcode in werking. Binnen stap 4 van de meldcode is voor elke
beroepsgroep een afwegingskader vastgesteld waarin beschreven wordt
wanneer het melden bij Veilig Thuis geen keuze maar noodzakelijk is.

4

TM
Ontw.
390344

DVO ondersteunende
diensten jeugdzorgregio
West-Brabant West

Het college besluit:
1. Een dienstverleningsovereenkomst over de ondersteunende
diensten van de gemeente Roosendaal aan de jeugdhulpregio
West-Brabant-West aan te gaan;
2. De wethouder jeugd te machtigen voor de ondertekening en
verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst
ondersteunende diensten aan de jeugdzorgregio West-BrabantWest;
3. De gemeentesecretaris te machtigen voor het tekenen van het
jaarlijkse overzicht ondersteunende diensten;

4.

5.
6.

De gemeente Roosendaal te machtigen voor de uitvoering van de
taken genoemd in artikel 5 van de dienstverleningsovereenkomst
ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant West – gemeente
Roosendaal;
De opdracht aan het Zorg Informatie en Inkoop Team met 1 jaar te
verlengen;
Een opdracht te verstrekken met betrekking tot structuur en sturing
samenwerking vanaf 2020 en de bijbehorende ondersteuning
inclusief de taken van het Zorg Informatie en Inkoop Team
opnieuw te bepalen.

Samenvatting:
Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Roosendaal de
jeugdhulpregio West-Brabant-West. De jeugdhulpregio bestaat uit 9 WestBrabantse gemeenten. Deze ondersteuning bestaat in 2019 uit het
gastheerschap van het zorg informatie en inkoop team, beheer van een
aantal regionale budgetten en ondersteunende diensten. Tot op heden
waren deze afspraken niet geformaliseerd. Om goede afspraken te maken
over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze
ondersteuning wordt er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
5.

TM
ZenJ
389517

Aanbesteding
leerlingenvervoer
Mytylschool

Het college besluit:
1. de samenwerkingsovereenkomst leerlingenvervoer met de
Mytylschool Roosendaal en gemeenten Bergen op Zoom,
Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen aan te gaan.
2. de teammanager te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Samenvatting:
De Mytylschool regelt het leerlingenvervoer voor zijn leerlingen vanuit een
samenwerkingsovereenkomst met omliggende gemeenten. Deze
samenwerkingsovereenkomst loopt af per 1 augustus 2019. De Mytylschool
is gestart met een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer. De
gemeente Halderberge sluit vanaf 1 augustus 2019 aan in de
samenwerkingsovereenkomst met de Mytylschool en omliggende
gemeenten.

6.

TM
ZenJ
390464

Bezwaar Wet
maatschappelijke
ondersteuning.

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van 12 september 2018, tegen het besluit van
15 augustus 2018 waarbij een pgb- budget voor begeleiding is
afgewezen, gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te vervangen door een nieuw besluit.
Samenvatting:
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzen
van een Pgb voor begeleiding op grond van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning gegrond te verklaren.

7.

TM
ZenJ
390466

Bezwaar Wet
maatschappelijke
ondersteuning.

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van 31 augustus 2018, tegen het besluit van 22
augustus 2018, waarbij een aanvraag voor een
badkameraanpassing is afgewezen, conform het advies voor de
bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
Samenvatting:
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzen
van een badkameraanpassing op grond van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning ongegrond te verklaren.

8.

TM
RenV
390484

Lokaal plan stimulering
arbeidsmarkt en
werkgelegenheid

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp Lokaal plan stimulering
arbeidsmarkt en werkgelegenheid.
2. De raad te verzoeken het Lokaal plan stimulering
arbeidsmarkt en werkgelegenheid vast te stellen.
Samenvatting:
Gemeente Halderberge zet in de regio in op de ontwikkeling en groei van
onze inwoners om zo te komen tot (deels) betaald werk. Dit doen we vooral
vanuit onze uitvoeringsorganisatie Werkplein Hart van West-Brabant.
Naast de brede aanpak in de regio heeft de gemeente Halderberge met
opstellen van het lokaal plan stimulering arbeidsmarkt en werkgelegenheid
lokaal beleid ontwikkeld, waarin het kader en de criteria zijn opgesteld voor
het inzetten van extra maatregelen in de vorm van pilots of projecten.

Met dit voorliggende plan wordt bereikt dat zoveel mogelijk inwoners deel
blijven uitmaken van de samenleving door te werken of te participeren. Het
inzetten van extra maatregelen, passend binnen het beschikbare budget, het
geschetste kader en de opgenomen criteria, moet er toe leiden dat de meest
kwetsbare doelgroep binnen onze gemeente en werkgevers beter
ondersteund worden. Het plan is aanvullend op de regionale aanpak voor de
ontwikkeling en groei van onze inwoners in en naar werk en/of sociale
activering.
9.

JM
Adv
390471

Raadsvoorstel
eindrapportage
Rekenkameronderzoek
Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid
gemeente Halderberge

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor stellen kennis te nemen van de
eindrapportage Rekenkameronderzoek Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid gemeente Halderberge;
2. De gemeenteraad te verzoeken het raadsvoorstel te behandelen in
de raadsvergadering van 7 februari 2019.
Samenvatting:
In 2018 heeft de gemeenteraad de Rekenkamer West-Brabant opdracht
gegeven onderzoek te doen naar het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Halderberge. De centrale vraag in het onderzoek luidt: “In
hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente
Halderberge doeltreffend en doelmatig?”. Tijdens de openbare
raadsinformatieavond van 22 november 2018 heeft de Rekenkamer WestBrabant de eindrapportage gepresenteerd. In deze eindrapportage is de
reactie van het college integraal opgenomen. Het college stelt de
gemeenteraad voor kennis te nemen van de eindrapportage.

10

HW
Ontw.
390111

Wijzigingsplan vergroten
bestemmingsvlak Wonen
en vergroten oppervlakte
aan bijbehorende
bouwwerken
Bosschenhoofdsestraat,
Bosschenhoofd

Het college besluit:
1. In principe en onder de nodige voorwaarden medewerking te
verlenen aan het starten van een wijzigingsplanprocedure artikel
3.6 Wro voor het vergroten van het bestemmingsvlak Wonen en
het vergroten van het aantal toegestane m2 aan bijgebouwen van
een perceel aan de Bosschenhoofdsestraat in Bosschenhoofd.
2. Daartoe een anterieure overeenkomst aan te gaan.
Samenvatting:
Voor het verbouwen en uitbreiden van een garage aan de
Bosschenhoofdsestraat in Bosschenhoofd is een principe-verzoek
ingediend. Nieuwbouw is voorzien binnen het bestemmingsvlak Wonen,
zoals opgenomen in de eerste planherziening Buitengebied Halderberge.
Enkele bestaande bijgebouwen vallen buiten het bestemmingsvlak wonen en
daarom moet eerst het vlak vergroot worden en het aantal toegestane m2
aan bijgebouwen opgehoogd te worden. De ontwikkeling is passend én het
verzoek is getoetst aan overige beleids-, wet- en regelgeving en is, onder de
nodige voorwaarden, voorstelbaar. Het college heeft besloten om
medewerking te verlenen aan het starten van een wijzigingsplanprocedure
(artikel 3.6 Wro) zodat de garage gerealiseerd kan worden.

11

TM
ZenJ
390568

Bezwaar Wet
maatschappelijke
ondersteuning

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van 25 februari 2018, tegen het besluit van 19
februari 2018 waarbij begeleiding Thuis Regulier is toegekend, in
afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie,
ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.
Samenvatting:
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het besluit tot
toekenning van begeleiding Thuis Regulier op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning ongegrond te verklaren. Burgemeester en
wethouders wijken daarmee af van het advies van de
bezwaarschriftencommissie. Die adviseerde het bezwaar gegrond te
verklaren.

12

JM
KZ
30624

Overeenkomsten
Bezorgdienst
Reisdocumenten

Het college besluit:
1. De bezorging van waarde-documenten (paspoorten en
identiteitsbewijzen ) uit te besteden aan Dynasure B.V.;
2. De voorwaarden van de samenwerking met betrekking tot
voornoemde dienstverlening vast te leggen in een overeenkomst
van opdracht;
3. Een verwerkersovereenkomst met Dynasure te sluiten op basis
waarvan de bezorging van waarde-documenten wordt uitgevoerd.

Samenvatting:
Halderberge start in 2019 een proef van 12 maanden waarin het mogelijk is
om reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) te laten bezorgen. De
proef geldt niet voor rijbewijzen. Halderberge maakt voor de proef gebruik
van de diensten van de gecertificeerde bezorgdienst Dynasure. Met
Dynasure wordt een dienstverleningsovereenkomst en een
verwerkersovereenkomst gesloten.

Deze lijst is compact geformuleerd. Daarom kunnen aan deze Besluitenlijst geen rechten worden ontleend. Aan de besluiten
kunnen nadere bepalingen en voorwaarden zijn verbonden. Daarom zijn de volledige besluiten bepalend. Als u nog vragen
heeft over deze Besluitenlijst kunt u contact opnemen met team communicatie via communicatie@halderberge.nl of via
telefoonnummer 14 0165.

