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In de Kadernotitie Sport 2012-2016 (vastgesteld raad 130912) is
opgenomen dat we de (oudere) jeugd willen behouden voor de
sportvereniging en talenten de kans willen geven zich te
ontwikkelen. Begeleiding en goede training is nodig om uitval op
latere leeftijd te beperken en om groei naar een hoger niveau te
bevorderen. In 2017 zijn we pilots gestart met Regionale
Handbal- en Volleybalscholen om ze te faciliteren met extra
trainingsaanbod. Deze pilots lopen tot eind 2018. Daarnaast
kennen we individuele sporttalenten met een
ondersteuningsvraag en de Stichting Tophandbal Tachos kent
extra trainingsuren voor de A-jeugd om de overstap te maken
naar de senioren of om in aanmerking te komen voor Jong
Oranje. Deze ontwikkelingen sluiten prima aan bij uw eerdere
verzoek (B18-000505) om extra subsidiemogelijkheden voor
excellente sportamateurs.
Derhalve zijn bijgaande nieuwe subsidieregels
‘Sporttalentherkenning en talentontwikkeling van excellente
sportamateurs’ opgesteld. Conform de Algemene
Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015 (ASV) artikel 6 lid
2 wordt deze nieuwe subsidieregel voor één of meerdere jaren
met een maximum van 4 jaar en altijd met inachtneming van het
begrotingsvoorbehoud verstrekt. Bij de aanvraag moet een plan
van aanpak met een programmabeschrijving worden ingediend.
Deze subsidieregels zijn voor onze gemeente nieuw, dus de
komende jaren gaan we hier ervaring mee opdoen. Eventuele
bijstellingen passen we na afloop van de eerste 4-jarige periode
toe.
Voorgesteld wordt om de huidige Subsidieregeling
Maatschappelijke ontwikkeling 2018 onder artikel 20 Sportbeleid
uit te breiden met lid 3.4 Sporttalentherkenning en
talentontwikkeling van excellente sportamateurs. Mogelijk wordt
deze subsidieregeling breed omarmd en leiden tot meer
aanvragen. Derhalve is in de subsidieregeling een jaarlijks
subsidieplafond opgenomen van € 25.000. Indien de totale
aanvragen per 1 oktober 2018 dit subsidieplafond overschrijden,
worden de te verstrekken subsidiebedragen met het bedrag van
overschrijding naar rato verdeeld, zie lid 3c. Gelet op de huidige

Besluit
- De nieuwe subsidieregels ‘Sporttalentherkenning en
talentontwikkeling van excellente sportamateurs’ vast te
stellen en op te nemen in de Subsidieregeling
Maartschappelijke ontwikkeling 2018 onder artikel 20.3.4.;
- Per 1 september 2018 de gewijzigde Subsidieregeling
Maatschappelijke ontwikkeling 2018 vast te stellen.
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begroting is € 25.000 beschikbaar om deze uitbreiding op de
subsidieregeling uit te voeren.
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 5.000 per aanvraag per
jaar. Dit is gebaseerd op de huidige ervaringen en wordt ook in
andere gemeenten gehanteerd. Daarnaast hoeft een aanvrager
tot dit bedrag geen rechtspersoon te zijn (ASV artikel 11 lid 4).
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Hierbij worden u de nieuwe subsidieregels ‘Sporttalentherkenning
en talentontwikkeling van excellente sportamateurs’ aangeboden.
De Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2018 wordt
per 1 september 2018 met deze uitbreiding definitief gewijzigd.
Aanpassing
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
verordening
Gegevensbescherming in werking getreden. Met het oog daarop
Startersleningen
heeft SVn de werkwijze van de verschillende leningsvormen
tegen het licht gehouden. Voor het verlenen van Startersleningen
is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wijze waarop
aanvragen en toekenningen tot stand komen. Dit heeft ook
gevolgen voor de verordening van de gemeente en daarom wordt
voorgesteld om deze te herzien. Omdat we zien dat
woningprijzen de laatste twee jaar gestegen zijn, gebruiken we
dit moment om het maximale aankoopbedrag van een woning en
het maximale bedrag van een lening bij te stellen.
Aanpassing
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Verordening
Gegevensbescherming in werking getreden. Met het oog daarop
Blijverslening
heeft SVn de werkwijze van de verschillende leningsvormen
gemeente Waalwijk
tegen het licht gehouden. Voor het verlenen van Blijversleningen
is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wijze waarop
aanvragen en toekenningen tot stand komen. Dit heeft ook
gevolgen voor de verordening van de gemeente en daarom wordt
voorgesteld om de verordening te herzien. We gebruiken dit
moment om tevens de financiële ruimte voor leningen te
vergroten, waardoor aanvragers meer mogelijkheden krijgen om
hun woning levensloopgeschikt te maken.
Uitkomsten
Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 dient de gemeente
cliëntervaringsonderz jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Dit
oek Wmo over 2017
onderzoek is uitgevoerd in april 2018.
Het onderzoek bestaat uit een verplichte vragenlijst van 10
vragen, waarvan de uitslag een beeld geeft over hoe de

. De gemeenteraad voor te stellen om de "Verordening
Starterslening gemeente Waalwijk 2018" vast te stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de “Verordening
Starterslening gemeente Waalwijk 2017” in te trekken.
Op termijn bezien of hier voor in de plaats een
duurzaamheidslening moet komen.

. De gemeenteraad voor te stellen om de “Verordening
Blijverslening gemeente Waalwijk 2018” vast te stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de “Verordening
Blijverslening gemeente Waalwijk” in te trekken.

kennis te nemen van de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017;
- middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad op de
hoogte te stellen.

Nr.

B53.RNO

Onderwerp

Stand van zaken
Strategische Visie
Waalwijk 2025

B54.RNO

Vragen SGP-fractie
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gebruikers het contact met de gemeente, de kwaliteit en het
effect van de ondersteuning ervaren.
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de uitkomsten van
het onderzoek en de raad te informeren (zie bijgaande
raadsinformatiebrief).
Op 21 september 2017 is de strategische visie Waalwijk 2025
‘Samen werken aan de toekomst’ door de raad vastgesteld. De
25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt,
Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid zijn verdeeld
en geborgd binnen de vaste structuur van programma’s en
teams. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties
werken we aan de uitvoering van deze doelstellingen.
Twee keer per jaar wordt het bestuur en de Waalwijkse
samenleving geïnformeerd over de stand van zaken in de
uitvoering van de strategische visie via de bijgevoegde
VISIEWIJS en de visual www.waalwijk2025.nl. Hiermee laten we
zien waar we aan werken en wat er is gerealiseerd. Elk half jaar
verschijnt er een nieuwe update (na de zomervakantie en na de
kerstvakantie). Dit is het eerste exemplaar.
Bij brief van 31 juli 2018 heeft de SGP-fractie, op grond van
artikel 37 van het Reglement van Orde, een aantal vragen
gesteld. De aandacht van uw college wordt gevraagd voor het
plaatsen van laadpalen, het realiseren van een containerhaven
en het aflopen van WMO-voorzieningen. In bijgaande conceptreactie zijn de vragen beantwoord.
De Fractie Lijst IJpelaar heeft op grond van artikel 37 van het
Reglement van Orde schriftelijke vragen gesteld. De vragen
hebben betrekking op het stallen van fietsen in het centrum.

Op 14 augustus 2018 heeft de ChristenUnie art. 37 vragen
gesteld over het opschorten van maatregelen in zwembad
Zidewinde. Bijgaand treft u in concept de beantwoording aan.

Bijgevoegd Raadsinformatiebrief met de VISIEWIJS te
versturen naar de Raad.

. In te stemmen met de inhoud en de verzending van
bijgevoegde conceptreactie,
2. deze, door tussenkomst van de griffie, in handen te
stellen van de gemeenteraad.
De fractie van Lijst IJpelaar te antwoorden met bijgaande
brief.

1. In te stemmen met de antwoorden
2. Deze beantwoording ter beschikking te stellen aan de
Griffie.

