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B01

Verlengen
Samenwerkingsovere
enkomst GGA Hart
van Brabant

B02

Motie 'Vreemd'
nationale vlag in de
raadszaal

B03

Intensivering toezicht Project Intensivering toezicht veehouderijen
veehouderijen (ITV)
De Provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Waalwijk
gevraagd om deel te nemen aan het regionale project
Intensivering toezicht veehouderijen. In dit project gaat de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) alle
veehouderijen in de gemeente Waalwijk in 2018 – 2020
controleren op de thema’s milieu, asbest, vrijkomende agrarische
bebouwing en mogelijke stoppers (mogelijk vatbaar voor
criminele activiteiten).

Op 31 december 2017 loopt de huidige
samenwerkingsovereenkomst van de GGA Hart van Brabant af.
In deze overeenkomst is een clausule opgenomen dat in het
laatste jaar de partijen in overleg treden over de voortzetting van
de overeenkomst. Vanwege nieuwe ontwikkelingen in de
samenwerking met de provincie zijn de voorbereidingen voor een
nieuwe overeenkomst niet opgestart. Om de continuïteit van de
samenwerking te borgen en ook de financiële afspraken door te
laten lopen, moeten de partijen afspraken maken over een
verlenging van de samenwerking. Het doel is te komen tot een
continuering van de huidige zowel ambtelijke als bestuurlijke
samenwerking in de regio Hart van Brabant op het gebied van
verkeer en vervoer. De provincie wil, mede in het licht van de
nieuwe omgevingswet, met de regiopartners nagaan hoe de
processen kunnen worden vereenvoudigd, het tempo van
samenwerken kan worden verhoogd en de samenwerking tussen
mobiliteit en ruimte kan worden versterkt. Omdat de
samenwerking zich de komende tijd gaat ontwikkelen naar een
nieuwe, nu nog onbekende, vorm, is voorgesteld de huidige
samenwerking te verlengen tot het moment dat de nieuwe
samenwerking duidelijker vorm heeft gekregen en in een
samenwerkingsovereenkomst kan worden gegoten. Daarnaast is
er geen aanleiding de financiële afspraken van de GGAsamenwerking voor de komende periode van twee jaar aan te
passen.
Dit voorstel betreft het plaatsing van een nationale vlag in de
raadszaal van het stadhuis van Waalwijk overeenkomst een
aangenomen motie van de raad op 23 november 2017.

Het college besluit,
1. in te stemmen met een verlenging van de huidige
‘Samenwerkingsovereenkomst GGA Hart van Brabant
2014-2017’ met bijbehorende toelichting voor een periode
van twee jaar;
2. in te stemmen met de financiële aspecten van de
samenwerking: verlengen met twee jaar van de bestaande
afspraken over de vulling van het Regionale
Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV), de
bekostiging van de externe coördinator en de toe te passen
verdeelsleutel;
3. in de periode van twee jaar een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden die aansluit
bij de nieuwe samenwerking.

Voorgesteld wordt te besluiten om,
Een Nederlandse vlag én een wapenvlag van Waalwijk te
plaatsen op een voet in de Z.O hoek van de raadszaal in de
uitvoering zoals omschreven in de toelichting.
Voorgesteld wordt te besluiten om,
In te stemmen met het advies om niet deel te nemen aan
het regionale project Intensivering toezicht veehouderijen.
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De OMWB heeft hiertoe een offerte uitgebracht van € 106.196,=.
Hier komen mogelijk nog kosten bij zoals repressieve
handhaving, eigen ambtelijke uren en eventuele hercontroles.
Lopende aanpak Waalwijk
De aanpak die Waalwijk al hanteert voor het buitengebied is als
volgt:
- milieutoezicht volgens ons lokale omgevingsbeleid (controle bij
allerlei inrichtingen op grond van vooraf gestelde prioriteiten)
- samen met politie en Enexis is het buitengebied uitgebreid
gecontroleerd op druggerelateerde activiteiten
- ook is er in januari 2017 aan iedere actieve veehouderij in het
buitengebied een brief gestuurd waarin gewaarschuwd werd voor
criminele methoden
- project Westelijke Langstraat: hierin trekken provincie en
gemeente samen op richting een groot aantal agrariërs en
veehouderijen over het afstaan van hun gronden. Vanuit deze
aanpak zijn extra controles bij deze inrichtingen niet wenselijk.

B04.OOT

Subsidieverzoek
Boekstartcoach

Conclusie
Waalwijk besluit niet deel te nemen aan het regionale project
Intensivering toezicht veehouderijen. Er is immers een lopende
aanpak voor het buitengebied waarbij de door de provincie
genoemde onderwerpen in beeld komen. In de begroting is geen
budget opgenomen voor de voorgestelde aanpak.
Van de Bibliotheek Midden-Brabant is een subsidieverzoek
ontvangen voor het project Boekstartcoach 2018. Een
leesconsulent van de Bibliotheek is wekelijks op het
consultatiebureau in Waalwijk en Waspik aanwezig tijdens
spreekuren 0-12 jaar en gaat op een laagdrempelige manier in
gesprek met ouders over het belang van voorlezen/spelen met
taal en geeft voorleestips in relatie tot de (taal)ontwikkeling van
het kind. De Boekstartcoach kent alle Waalwijk Taalrijk
activiteiten en stimuleert ouders van peuters richting een
voorschool. Ook wordt de verbinding gelegd met Taalhuis
Waalwijk als ouders zelf met taal aan de slag willen. Het project
heeft het afgelopen jaar goede resultaten laten zien bij ouders,
kinderen en professionals.

Het college besluit,
- akkoord te gaan met de verlening van een
exploitatiesubsidie van € 13.500,00 aan de Bibliotheek
Midden-Brabant voor de uitvoering van Boekstartcoach
2018.
- het bedrag ten laste te brengen van het budget
Peuterspeelzalen 6610010.
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ma onderwijs 2018
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Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het subsidieverzoek
en aan de Bibliotheek een subsidie van € 13.500,00 te verlenen.
Het project valt onder thema 2 ‘Bevorderen van leesplezier’ uit
het Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk (vastgesteld door
college juli 2016) en voldoet aan de gestelde doelen uit dit
programma. Dit is conform artikel 3 en 16 uit de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2018, te weten
het voorkomen dan wel aanpakken van en
ontwikkelingsachterstanden. Het bedrag kan ten laste worden
gebracht van de beschikbare middelen Peuterspeelzalen.
Onlangs is het subsidieverzoek ontvangen van Stichting Leerrijk
voor extra taalactiviteiten* nieuwkomers in midden- en
bovenbouw op basisscholen in de gemeente Waalwijk. Het doel is
het verminderen van taalachterstanden bij nieuwkomers**
waardoor deze kinderen uiteindelijk op een bij hen passend
niveau kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
ContourdeTwern en de Bibliotheek zijn bij de uitvoering
betrokken.
De activiteit valt onder Thema 4 ‘Ontwikkeling/innovatie’ uit het
Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk (vastgesteld juli 2016)
en voldoet aan de gestelde doelen. Daarom wordt voorgesteld
akkoord te gaan met het verzoek en hiervoor een
exploitatiesubsidie toe te kennen van € 18.220,00. Dit is conform
artikel 3 Onderwijsbeleid uit de Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2018. Het bedrag kan ten laste
worden gebracht van de beschikbare middelen van het budget
Onderwijsachterstandenbeleid 2018.
Op grond van artikel 6 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk (hierna
huisvestingsverordening) kunnen schoolbesturen jaarlijks vóór 1
februari het college van burgemeester en wethouders verzoeken
om voorzieningen op te nemen op het huisvestingsprogramma.
Artikel 2 van genoemde verordening geeft een omschrijving van
de huisvestingsvoorzieningen die kunnen worden
aangevraagd/voor bekostiging in aanmerking komen. Door de
besturen van Stg. Bravoo en Leerrijk! zijn aanvragen ingediend
voor het huisvestingsprogramma 2018. De aanvragen zijn

Voorgesteld wordt te besluiten om,
een exploitatiesubsidie van € 18.220,00 toe te kennen aan
Stichting Leerrijk voor de ‘Extra taalactiviteiten
nieuwkomers in midden- en bovenbouw basisscholen
2018’. De kosten ten laste te brengen van de post
Onderwijsachterstandenbeleid, grootboeknummer
6411010.

Het college besluit,
•
Bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma 2018
vast te stellen;
•
Voor de op het huisvestingsprogramma 2018
opgenomen uitbreiding eerste inrichting
onderwijsleerpakket (OBS Villa Vlinderhof) € 13.463
beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting via de 1e kwartaalwijziging 2018.
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getoetst aan de huisvestingsverordening. Het concepthuisvestingsprogramma 2018 is voorgelegd aan de
schoolbesturen. De schoolbesturen stemmen er mee in.

