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B01.O

5e administratieve Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begrotingswijziging begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u
2018
bijgaand de 5e administratieve begrotingswijziging 2018
aan.
De mutaties zijn kort toegelicht in de begrotingswijziging.
Aanvullende
Het Beweegburo ontvangt een jaarlijkse exploitatiesubsidie
exploitatiesubsidie voor de inzet (salariskosten) van de buurtsportcoaches in
Het Beweegburo
onze gemeente. In 2018 is de inzet door de
2018
buurtsportcoaches in samenwerking met het primair
onderwijs en de kinderopvang extra uitgebreid. Met ingang
van het schooljaar 2018/2019 nemen inmiddels 15
basisscholen deel aan het project.

B02.OOT

Vaststelling van de 5e administratieve
begrotingswijziging 2018.

Aan Het Beweegburo een aanvullende
exploitatiesubsidie van € 29.027,00 te verstrekken
voor de inzet van de buurtsportcoaches over 2018.

De uitbreiding in 2018 in het primair onderwijs, bij Mikz
Kinderopvang en een extra inzet t.b.v. Jogg (Jongeren op
Gezond Gewicht) is in deze aanvullende aanvraag
opgenomen (zie bijgaand overzicht). Het Beweegburo
vraagt een aanvullende exploitatiesubsidie over 2018 van
€ 29.027.

B03.OOT

De kosten komen ten laste van de Brede Impuls
Combinatiefuncties en de cofinanciering die het onderwijs
en Mikz Kinderopvang bv leveren. Het sportbudget 2018
is toereikend om deze extra subsidie te verstrekken.
Overdracht
Eind 2017 heeft de gemeente Waalwijk een positieve
De bijgevoegde notitie van Casade over de overname
vastgoed en
zienswijze afgegeven op het saneringsvoorstel van WSG.
van vastgoed en leningen van WSG voor
leningen WSG naar Daarbij zou het vastgoed van WSG verdeeld worden over
kennisgeving aan te nemen.
Casade
negen corporaties in de regio. Inmiddels heeft het
ministerie van Binnenlandse Zaken het voorstel ook
goedgekeurd en is de feitelijke overdracht voorbereid. Per
1 januari 2019 zal Casade formeel eigenaar worden van
het vastgoed van WSG dat in de gemeenten Waalwijk,
Loon op Zand en Dongen is gelegen. Per 3 december 2018
is het vastgoed al in beheer genomen door Casade. Alle
huurders van de betreffende objecten zijn hiervan door
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Subsidie
Peuteropvang en
Voor- en
vroegschoolse
educatie 2019
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WSG en Casade op de hoogte gebracht.
Voor de uitvoering van peuteropvang en Voor- en
Vroegschoolse Educatie hebben we voor 2019 een
subsidieverzoek ontvangen van De Kindereijk van
€ 136.305 en van Mikz van € 764.223. Dit is conform de
programmabegroting 2019. Zij voldoen aan de Regeling
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente
Waalwijk zoals opgenomen is onder artikel 3
Onderwijsbeleid van Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2019. Met beide organisatie zijn
prestatieafspraken gemaakt.
Aanpassing Regeling Peuteropvang en Voorschoolse
Educatie gemeente Waalwijk
Het betreft een aanpassing van de in augustus 2017
vastgestelde Regeling Peuteropvang en Voorschoolse
Educatie. De aanpassing regelt hogere subsidiebedragen*
als gevolg van nieuwe wettelijke kwaliteitseisen en
uitbreiding van het aantal uren naar maximaal 16 uur per
week voor VVE en 8 uur per week voor regulier
(kortdurende) peuteropvang. De Regeling 2019 is
voorgelegd aan betrokken partners en zij kunnen zich
hierin vinden. Zoals in het Harmonisatieproces in 2017 zijn
de aanpassingen gemaakt samen met gemeente Heusden.
De regeling is voorgelegd aan het team juristen en
akkoord bevonden.
Voorgesteld wordt om:
1. voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen aan De
Kindereijk van € 136.305 en
aan Mikz van € 764.223;
2. akkoord te gaan met de prestatieafspraken voor 2019
(bijlage 1);
3. in te stemmen met de Regeling Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie gemeente

- Akkoord te gaan met de verlening budgetsubsidie
2019 aan kinderopvang De Kindereijk van € 136.305
en akkoord te gaan met de verlening budgetsubsidie
2019 aan Mikz van € 764.223.
- Het bedrag van € 900.528 (€ 136.305+€ 764.223)
ten laste te brengen van de beschikbare middelen
van budget Onderwijsachterstandenbeleid 6411010
(€ 577.576 ) en
budget Crèches en Peuterspeelzalen 6610010 (€
322.952).
- Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken met De Kindereijk en Mikz.
Deze afspraken gelden voor 1 jaar.
- Akkoord te gaan met de Regeling Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 11-12-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit

Waalwijk 2019 (bijlage 2).

B05.OOT

Budgetsubsidie De
Kansenfabriek
2018 en 2019

B06.OOT

Wijziging
‘Beleidsregels
ondergrondse
inzamelmiddelen’

* Voor de financiering peuteropvang hanteren we de tabel
Kinderopvangtoeslag (KOT) van de Belastingdienst en de
jaarlijkse indexering (raadsbesluit Harmonisatie 5 oktober
2017). M.i. 1-1 2019 heeft het rijk de maximale uurprijzen
KOT verhoogd als gevolg van de wijzigingen
kwaliteitseisen KO. Deze verhoging van € 0,57 per uur is
in de regeling 2019 doorgevoerd.
De Kansenfabriek heeft inzichtelijk gemaakt welke nieuwe/
uitgebreide activiteiten en diensten zij uitvoert en aanbiedt
vanaf september/ oktober 2018, en vraagt nu subsidie aan
voor deze activiteiten en diensten die zij wil uitvoeren in
dit deel van 2018 en voor het jaar 2019.
Momenteel wordt in Waalwijk een maximale loopafstand
naar een ondergrondse container aangehouden van 75
meter en in uitzonderlijke situaties 125 meter. Inwoners
van voornamelijk hoogbouwcomplexen kunnen het
restafval dus aanbieden in een ondergrondse container op
maximaal 125 meter loopafstand van hun perceelgrens. In
de praktijk is helaas gebleken dat het niet altijd mogelijk is
om binnen een afstand van 125 meter een ondergrondse
container te plaatsen. Vandaar dat wordt voorgesteld om
deze afstand te verlengen naar 250 meter. Deze afstand
wordt in Nederland vaker gehanteerd, vooral bij
gemeenten die overstappen naar omgekeerd inzamelen.
Tevens biedt het verlengen van de maximale loopafstand
ook mogelijkheden voor inwoners van het centrum van
Waalwijk.
In het centrum van Waalwijk wordt het restafval bij
adressen waar inwoners geen ruimte hebben voor een
mini-container ingezameld in uitsluitend afvalzakken. Het
inzamelen van restafval met afvalzakken is niet meer
wenselijk. Wij willen deze bewoners gebruik laten maken
van de bestaande ondergrondse restafvalcontainers in de

de aanvraag van De Kansenfabriek voor
budgetsubsidie van €93.750 voor nieuwe activiteiten
voor de periode oktober 2018 tot en met december
2019 te honoreren.
- de maximale loopafstand tot de ondergrondse
restafvalcontainer te verlengen tot 250 meter.
- De ‘Beleidsregels ondergrondse inzamelmiddelen
2018’ vast te stellen.
- Gelijktijdig de ‘Beleidsregels ondergrondse
inzamelmiddelen’ in te trekken.
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nabijheid van hun perceel.
Om dit te kunnen realiseren dient de maximale
loopafstand, opgenomen in de ‘Beleidsregels ondergrondse
inzamelmiddelen’ eveneens verlengd te worden van 125
meter naar 250 meter.

