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Contourdetwern heeft samen met Stichting Steunouder een
subsidie aangevraagd voor 3 jaar van € 25.000 per jaar voor hun
innovatieve (vrijwilligers) project. Omdat ouders soms door
allerlei oorzaken de verzorging en opvoeding ( tijdelijk) moeilijk
alleen aan kunnen is gezocht naar een manier van praktische en
emotionele steun. Een steunouder is iemand waar het kind een of
meer dagdelen per week terecht kan. Een steunouder geeft het
kind een aanvullend “thuis” en ontlast zo de ouder (s). Een van
de beoogde effecten is dat zwaardere formele zorg ( begeleiding,
pleegzorg / uithuisplaatsing) voor het kind niet nodig is.
Verstevigen van het voorliggend veld in het sociale domein is een
van de aandachtspunten van beleid. Dit om het gebruik van
duurdere gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. Het
zoeken naar verbindingen met de reeds aanwezige voorzieningen
is daarbij van belang om borging en versnippering te voorkomen.
Daarom hebben Steunouder en Contourde twern
samenwerkingsafspraken gemaakt. Stichting Steunouder draagt
zorg voor de training van de steunouders en Contourdetwern
voert de coördinatie van de vrijwilligers uit. In het eerste jaar
worden 12 steungezinnen gezocht en getraind. In jaar 2 en 3
kunnen meer gezinnen worden bereikt. Geadviseerd wordt om
het gevraagde bedrag in de vorm van een budgetsubsidie met
prestatieafspraken beschikbaar te stellen. Na een positieve
schriftelijke evaluatie van het eerste jaar waarin de afgesproken
prestaties zullen worden getoetst zal ook voor de 2
opeenvolgende jaren subsidie worden verleend. Omdat de
interventie gericht is op het ondersteunen van ouders kunnen de
kosten worden gedekt uit het nog beschikbare activiteitenbudget
van de Wmo.
De SAR bracht eind oktober een ongevraagd advies (zie bijlage)
uit over de reorganisatie bij TWijZ.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
jeugdwet. Onderdeel daarvan is het doen van diagnostisch
onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
(EED). In 2016 is er een nulmeting gedaan in de regio Hart van
Brabant over het gebruik van dyslexiezorg. Gebleken is dat het
gebruik van dyslexiezorg in onze regio ver boven het landelijk

Besluit
1. Aan Contourdetwern (als penvoerder) een
budgetsubsidie toe te kennen van € 25.000 voor 2019 Het
subsidiebedrag te dekken uit het activiteitenbudget voor de
Wmo;
2. Als prestatieafspraak te formuleren dat voor dit
subsidiebedrag 12 steungezinnen gezocht en getraind
dienen te worden;
3. Aan de hand van een positieve schriftelijke evaluatie ook
voor de 2 opeenvolgende jaren ( 2020,2021) een
budgetsubsidie beschikbaar stellen.

te reageren conform bijgevoegde brief

1. Akkoord te gaan met de inzet van een screener Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie bij het Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs;
2. Per dossier een bedrag beschikbaar te stellen van € 65.
Op basis van de gegevens van 2017 wordt voor Waalwijk
uitgegaan van 100 dossiers. Afgerekend wordt op basis van
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gemiddelde ligt van 7%. Onze regio komt uit op 12 %. Om voor
een EED – traject in aanmerking te komen dient de school een
landelijk protocol te volgen. De toepassing van dit protocol en
het opstellen van een leesdossier wordt niet op alle scholen
uniform vervuld met als gevolg dat er een grotere aanspraak
wordt gemaakt op dyslexiezorg. Daarom is door de gemeente
Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle samen met het
Samenwerkingsverband Plein 013 ( primair onderwijs) gestart
met het inzetten van onafhankelijke screeners. Deze fungeren als
“poortwachters” voor het inzetten van diagnostiek en
behandeling EED. De ervaringen zijn positief en hebben geleid
tot:
1. Verbetering van de bewustwording bij de scholen over de
noodzaak van hun ondersteuning op taal en spelling;
2. De dyslexieaanbieders geven aan dat de kwaliteit van de
dossiers zichtbaar is toegenomen;
3. Afname van het beroep op de specialistische dyslexiezorg.
Op basis van bovengenoemde positieve resultaten van het
inzetten van een screener EED zijn de gemeenten Heusden,
Waalwijk en Loon op Zand in gesprek gegaan met ons
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Doel is om ook een
screener EED in te gaan zetten vanaf schooljaar 2019 met als
doel een reductie van de oneigenlijke aanvragen diagnostiek en
behandeling en dus een lager gebruik van de specialistische
jeugdhulp. De screener wordt aangesteld door het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Met de interne
begeleiders van de basisscholen is besproken hoe het proces het
beste kan worden ingericht. Het traject wordt gemonitord door
de werkgroep EED die bestaat uit een vertegenwoordiging van
het Samenwerkingsverband en de 3 Langstraatgemeenten
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. De resultaten worden
besproken in het OOGO ( op overeenstemming gericht overleg).
Op 19 april 2018 heeft stichting RADAR een subsidieaanvraag
ingediend voor antidiscriminatie activiteiten. Het advies is de
aanvraag af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub d van de
Algemene Subsidieverordening van gemeente Waalwijk
(Activiteiten die geen invulling geven aan de doelstellingen of het
beleid van de gemeente). De activiteiten worden namelijk sinds
2013 al uitgevoerd door welzijnsorganisatie Contour de Twern.

Besluit
daadwerkelijke aantallen;
3. De pilot wordt gemonitord door de werkgroep EED waar
de 3 Langstraatgemeenten deel van uit maken. De
resultaten worden besproken in het OOGO.

- De subsidieaanvraag af te wijzen op grond van art. 14, lid
1, sub d van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk;
- Stichting RADAR hiervan op de hoogte te stellen middels
bijgevoegde brief.
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Zij krijgen hiervoor subsidie van gemeente Waalwijk.
Hierbij wordt u de Tarievenregeling Sport 2019 ter vaststelling
aangeboden. In deze regeling zijn de tarieven voor de
gemeentelijke zwembaden, sporthalen, gymzalen en sportvelden
per 1 januari 2019 opgenomen. De tarieven zijn overeenkomstig
de vastgestelde begroting t.o.v. 2018 geïndexeerd met het
inflatiecorrectiepercentage van 1%. Slechts enkele zwemles- en
doelgroeptarieven zijn niet geïndexeerd om de tarieven
marktconform te houden (zie bijgaand excell-bestand).
Vanaf 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd.
Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek btw voor
gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van
sportaccommodaties. In de jaarlijks door uw college vast te
stellen Tarievenregeling Sport zijn de opgenomen bedragen
inclusief btw. Als gevolg van de btw-vrijstelling wordt
geadviseerd de tarieven niet met het voor 2019 geldende btwpercentage te verlagen.
Stichting jongerencentra Waalwijk (SJW) vraagt voor 2019
subsidie aan.
Voorgesteld wordt om SJW voor 2019 een subsidie van €
1.003.731,75 te verlenen in de vorm van een budgetsubsidie
voor één jaar,
Dit bedrag is opgenomen in de subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2019 en is beschikbaar in de begroting.
In de bijlage zijn de prestatieafspraken 2019 opgenomen waar
de budgetsubsidie voor bedoeld is. De prestatieafspraken zijn
afgestemd met SJW.
In 2016 en 2017 zijn 247 vergunninghouders gehuisvest in
Waalwijk. In deze periode is ook tijdelijk extra budget vanuit het
rijk ( bijdrage verhoogde asielinstroom) aan Waalwijk toegekend.
Een deel van dit budget is gereserveerd voor integratie en
inburgering in 2018 en 2019.
In 2019 wordt door het rijk nieuw beleid ontwikkeld om de
inburgering te reorganiseren. In regioverband loopt Waalwijk
mee met de pilot inburgering plus. In de notitie staan de actuele
ontwikkelingen, en is een bestedingsplan opgenomen voor 2019.

Besluit
- De sporttarieven 2018 inclusief btw te verhogen met de
prijsindexatie van 1%;
- per 1 januari 2019 de bijgevoegde Tarievenregeling Sport
2019 vast te stellen en de Tarievenregeling Sport 2018 in
te trekken.

Aan SJW voor 2019 een budgetsubsidie van €1.003.731,75
te verstrekken;
Het teveel aangevraagde bedrag ad € 17.168,25 af te
wijzen op grond van de Asv art. 4 (overschrijding
subsidieplafond);
Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals vermeld
in de bijlage;
SJW door middel van een beschikking (concept in bijlage)
van bovenstaande op de hoogte te stellen.
1. In te stemmen met de notitie Integratie en inburgering,
en besteding van het budget verhoogde asielinstroom
(budgetoverheveling vanuit 2018).
2. De offerte HOB Baanbrekers te ondertekenen
3. De offerte maatschappelijke begeleiding Baanbrekers te
ondertekenen
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De gemeente Waalwijk en de gemeente Oisterwijk besluiten om
Regionale
de onderlinge Taakstelling te wijzigen. Door de wijziging kan de
taakstelling
afstemming Waalwijk gemeente Oisterwijk aan de taakstelling huisvesting voldoen. Dit
heeft geen financiele consequenties voor Oisterwijk of Waalwijk.
Oisterwijk
Het collegevoorstel van de gemeente Oisterwijk komt op 18
december in het college in Oisterwijk. Door ondertekening van
het document is dit geregeld.
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Subsidieverlening
Slachtofferhulp 2019
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Reactie brief i.z.
herpositionering De
Els

Besluit
a. Samen met het college van de gemeente Oisterwijk te
besluiten tot wijziging van de taakstelling huisvesting
vergunninghouders voor de 2e helft 2018 overeenkomstig
bijgevoegd concept besluit
b. het besluit ter kennis brengen van het COA, het
ministerie van Justitie en Veiligheid en de Provincie NoordBrabant.
c. College vraagt aandacht voor operationalisering van het
omgekeerd besluit 2017.
Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft op 27 maart 2018 een
Besluit
subsidie aangevraagd voor 2019 ten behoeve van hulpverlening
• Stichting Slachtofferhulp voor 2018 € 9.369,- subsidie te
aan slachtoffers.
verlenen en om € 3.040,- af te wijzen;
Zij vragen de gemeente Waalwijk om een bedrag van €12.409 en • De Stichting hiervan op de hoogte te stellen middels
baseren dit bedrag op een bijdrage van €0,26 per inwoner.
bijgevoegde brief.
Voorgesteld wordt om dit gevraagde bedrag gedeeltelijk te
honoreren, namelijk voor €9.369,-, en een bedrag van €3.040,af te wijzen
1) Kennis te nemen van de brief van VO De Els van d.d. 7
Op 7 december 2017 heeft de Vereniging van Onderhoud (VO)
december 2018
De Els een brief gestuurd aan het college. De VO De Els is een
2) In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde
samenwerking tussen de verschillende (verenigingen van)
concept-reactie
eigenaren in De Els. De aanwezige leden van de VO heeft bij de
vergadering van 8 november unaniem aangegeven achter een
herpositionering van het winkelcentrum te staan.
In deze brief vragen de eigenaren het college om medewerking
te verlenen aan de herpositionering van winkelcentrum De Els.
Concreet vragen zij het college medewerking te verlenen aan het
situeren van trekkers, zoals een supermarkt, op strategische
plaatsen, het toevoegen van woningen en vragen ze of het
college bereid is te praten over dispositie of ruil van gemeentelijk
eigendom.
De genoemde uitgangspunten voor de herpositionering van De
Els komen overeen met de door de gemeenteraad vastgestelde
Centrumvisie Waalwijk 2017. Daarom wordt voorgesteld door
middel van de bijgevoegde concept-reactie aan te geven positief
te staan ten opzichte van herpositionering en de genoemde
uitgangspunten.
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In het kader van de Halve Zolenroute zijn in de gemeente
Waalwijk twee kunstwerken gerealiseerd. In Waspik is het
kunstwerk ‘Ode aan de Zandrug’ en in Waalwijk het kunstwerk
‘Het Wiel’ geplaatst. Het derde kunstwerk komt in SprangCapelle. Er is een mooie locatie gevonden aan de groenstrook bij
de kruising Julianastraat en Halve Zolen Pad. Op deze strook zijn
nog restanten van de oude spoorlijn aanwezig: Andreaskruis,
restant spoorlijn en perronmuur.
Drie kunstenaars werden benaderd voor het maken van een
voorlopig schetsontwerp en zij presenteerden hun schetsontwerp
op 22 februari aan een speciaal hiervoor aangestelde commissie.
Uiteindelijk ging unaniem de voorkeur uit naar het verrassende
ontwerp van Marcel Smink. Op 20 maart besloot uw college in te
stemmen met de realisering van het kunstwerk ‘Koffij huis’,
stelde u hiervoor €50.000,- beschikbaar en kreeg Marcel Smink
de opdracht voor het maken van een definitief ontwerp. Het
definitief ontwerp van het ‘Koffij huis’ presenteerde Marcel Smink
op donderdag 15 november aan de commissie. Door extra
werkzaamheden en door extra materiaalkosten blijkt het
beschikbaar gestelde budget ad €50.000,- onvoldoende. Hierop
heeft de kunstenaar besloten drie opties te presenteren; het
kunstwerk op 100%, 90% en 80% grootte. De afmetingen zijn
namelijk van invloed op de kosten van het kunstwerk. De
commissie gaf de voorkeur aan het kunstwerk op 90% van de
oorspronkelijke grootte. Dit betekent een overschrijding van
€9.000,- ten opzichte van het beschikbare budget. Dit geld is nog
beschikbaar in het Cultuurfonds.

Besluit
1.In te stemmen met het definitief ontwerp van Marcel
Smink voor het ‘Koffij huis’;
2.In te stemmen met het verlenen van een bedrag van
€9.000,- voor de meerkosten van realisatie van het
kunstwerk;
3.Het bedrag ad €9.000,- ten laste te brengen van
kostenplaats 6509080 Cultuurfonds.

