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Om met elkaar in de regio de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) op een eenduidige manier te
handhaven is gekeken naar mogelijkheden voor gemeentelijke
samenwerking. De RMC- taken bestaan uit het project Workmate
en het leerplichtarrangement .
De gemeente Tilburg ontvangt de rijksmiddelen voor deze taken
en is daarmee wettelijk verantwoordelijk. Vanuit dat kader wil zij
voor alle gemeenten binnen de regio-35 de RMC-taken uitvoeren.
Begin 2016 heeft een eerste ambtelijke verkenning
plaatsgevonden over nauwere samenwerking op dit terrein
tussen de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg. Op 6
oktober 2016 heeft een bestuurlijk overleg tussen de
verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten plaats
gevonden. Dit is het begin geweest van nadere uitwerking van de
samenwerking op de genoemde taken.
Vanuit de RMC-wetgeving dienen gemeenten ervoor te zorgen
dat jongeren die voortijdig van school gaan of school dreigen te
verlaten (verzuim 18+) alsnog hun startkwalificatie halen. In de
praktijk wordt een jongere die voortijdig de school dreigt te
verlaten of voortijdig van school gaat, benaderd door een RMC
trajectbegeleider.
Voorgesteld wordt om de samenwerking ten aanzien van de RMC
tussen de gemeenten per
1 januari 2018 van start te laten gaan. Dit betekent dat de taken
vanaf 2018 naar de gemeente Tilburg worden overgeheveld en
voor 2017 de uitbetaling met Baanbrekers wordt afgesloten.
In onze begroting staan twee posten waarop RMC middelen
worden geboekt, te weten:
- software civision onderwijs ad € 21.832,- 8 uur salariskosten leerplicht (TLTH) ad € 15.669,T.a.v. software civision onderwijs is reeds een structureel bedrag
van € 21.832,- in de begroting opgenomen op kostenplaats
6402020. Voorgesteld wordt om de 8 uur salariskosten leerplicht
voor 2018 incidenteel te bekostigen vanuit het budget Onderwijs

Het college besluit:
1. In te stemmen met het overhevelen van de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie naar de gemeente Tilburg per 1
januari 2018;
2. Het vervallen RMC bedrag van € 15.669,- voor 2018
incidenteel te bekostigen vanuit het budget Onderwijs
Achterstanden Beleid (waarin een overschot RMC middelen
is opgenomen).

Nr.

B02.OOT

Onderwerp

Brief Kansenfabriek
inzake verzoek
Financiële
Ondersteuning

COLLEGEBESLUITEN D.D. 07-11-2017
Samenvatting / toelichting
Besluit
Achterstanden Beleid (OAB), kostenplaats 6411010 (waarin een
overschot van RMC middelen is opgenomen). Vanaf 2019 draagt
TLTH zorg voor de bekostiging van deze 8 uur leerplicht.
Advies:
Wij stellen voor om bijgevoegde brief aan de Kansenfabriek te
versturen. In deze brief lichten wij toe waarom de Kansenfabriek
geen structurele financiële ondersteuning krijgt voor de realisatie
van het WIJ-dienstencentrum BaLaDe. Aan hen wordt, net als
andere partijen, de mogelijkheid geboden om voor nieuwe
diensten en activiteiten een eenmalige- of projectsubsidie aan te
vragen. Er is tot op heden door de Kansenfabriek geen officiële
subsidieaanvraag ingediend.
Aanleiding:
Het afgelopen jaar hebben wij diverse gesprekken met de
Kansenfabriek gevoerd over de realisatie van WIJdienstencentrum BaLaDe en de rol van de Kansenfabriek hierin.
Op 19 april jl. heeft de Kansenfabriek een mail naar wethouder
Brekelmans gestuurd waarin zij aangeven niet langer meer een
rol te willen vervullen in het WIJ-dienstencentrum zonder
financiële ondersteuning. De Kansenfabriek heeft per direct hun
deelname aan de werkgroep WIJ-dienstencentrum beëindigd en
zij vragen om een structurele financiële bijdrage.
Argumenten:
1.1
Bovenstaand
advies sluit aan bij het vastgesteld kader
Ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je
samen’.
Hierin is bepaald dat wij vanuit bestaande middelen en
sociaal ondernemerschap werken aan een beter gebruik
van bestaande voorzieningen en de realisatie van de WIJdienstencentra. Wij subsidiëren geen structurele
exploitatiekosten meer. Wel biedt de nota de ruimte om
te investeren in nieuwe diensten en activiteiten door
middel van eenmalige- en/ of projectsubsidie.
1.2
WIJdienstencentrum BaLaDe wordt gerealiseerd vanuit
een samenwerkingsverband.
Er is niet één partij/ sociaal ondernemer die het WIJ-

Het college besluit,
• De Kansenfabriek geen structurele financiële
ondersteuning te bieden voor de realisatie van het WIJdienstencentrum;
• Bijgevoegde brief aan de Kansenfabriek te versturen.
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1.3

dienstencentrum BaLaDe vorm geeft. Er is een werkgroep
samengesteld die vanuit samenwerking nieuwe diensten
en activiteiten realiseert. In de werkgroep zitten Contour
de Twern, RIBW, Prisma, Casade en de gemeente. De
eerste stappen in nieuwe diensten en activiteiten zijn
gezet. Dit gaat stap voor stap, in samenwerking met
verschillende partijen en binnen bestaande middelen.
Financiële
ondersteuning voor de Kansenfabriek in realisatie
WIJ-dienstencentra betekent ook financiële
ondersteuning voor andere partijen.
Als de Kansenfabriek een structurele financiële
ondersteuning krijgt voor realisatie van het WIJdienstencentrum betekent dit dat wij andere partijen die
hierin bijdragen ook een financiële bijdrage moeten
verstrekken. Dit terwijl het uitgangspunt juist is om de
verandering vanuit bestaande middelen vorm te geven.

Kanttekeningen:
1.1
De
Kansenfabriek wil structurele subsidie in plaats van
eenmalige subsidie.
De Kansenfabriek is diverse keren op de mogelijkheid
gewezen om voor nieuwe diensten en activiteiten
subsidie aan te vragen. Dit hebben zij tot op heden niet
gedaan. In het laatste gesprek heeft de Kansenfabriek
aangegeven alleen behoefte te hebben aan een
structurele exploitatiesubsidie.
1.2
Er lijkt geen
noodzaak tot het verstrekken van subsidie.
De Kansenfabriek heeft tot op heden niet duidelijk aangegeven
welke nieuwe diensten en activiteiten zij willen verrichten voor de
subsidie. Ook hebben zij geen enkel inzicht gegeven in financiële
situatie. Er wordt verwezen naar veelal bestaande (inwoners- of
dagbestedings) activiteiten of activiteiten waarbij het de vraag is
of hiervoor subsidie moet worden verstrekt. Dit zijn activiteiten
die veelal ook middels deelnemersbijdrage en sponsoring tot
stand kunnen komen.

Nr.

Onderwerp

B03.OOT

Registratie erkende
inzamelaar

COLLEGEBESLUITEN D.D. 07-11-2017
Samenvatting / toelichting
Besluit
De gemeente Waalwijk (en nagenoeg bijna alle Nederlandse
gemeenten) registreert en rapporteert aan Nedvang over de
gerecyclede hoeveelheden verpakkingsafval. Voor deze
registratie ontvangen gemeenten een vergoeding. Het
Uitvoerings- en Monitoringprotocol Verpakkingen (UMP) stelt
hierbij als voorwaarde dat de bedrijven waarmee de gemeente
samenwerkt door Nedvang erkend moeten zijn. Al onze externe
partners zijn of worden op korte termijn erkend.
De verplichting van erkenning geldt overigens ook voor publieke
inzamelaars, waaronder onze eigen inzameldienst. Aangezien wij
in eigen beheer o.a. PMD-verpakkingsafval inzamelen dienen wij
onze inzameldienst ook te laten erkennen door Nedvang.
Om de publieke inzamelaars tegemoet te komen, hebben
Nedvang en de NVRD (brancheorganisatie inzamelaars)
afspraken gemaakt om de erkenning zo eenvoudig en snel
mogelijk te laten verlopen. Voor erkenning is het noodzakelijk
dat er een rapportageovereenkomst wordt ondertekend. In deze
overeenkomst staat opgenomen dat wij per maand de
hoeveelheid ingezameld verpakkingsafval moeten registreren.
Deze registratie is overigens gelijk aan de wijze waarop wij nu al
de gerecyclede hoeveelheden registreren. Na het van kracht zijn
van deze overeenkomst registreren wij zowel als gemeenten de
ingezamelde als ook de gerecyclede hoeveelheden
verpakkingsafval. Door deze registraties blijft de gemeente in
aanmerkingen komen voor de vergoeding ten aanzien van de
hoeveelheid gerecyclede verpakkingsafval.

Het college besluit,
-de rapportageovereenkomst te ondertekenen, waarmee de
gemeentelijke inzameldienst wordt erkend.

