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De gemeente Waalwijk heeft te maken met verschillende
• De visie op GEO-informatie 2018 – 2021 (bijlage) vast te
wettelijke verplichtingen (omgevingswet, de wet digitale overheid stellen.
en de wet open overheid) die gevolgen hebben op het gebruik
van informatie. Deze visie op GEO-informatie is richtinggevend
en kader stellend voor de komende vier jaar v.w.b. het gebruik
van informatie met een locatie aanduiding ofwel geografische
informatie (kortweg GEO-informatie).
De visie op GEO-informatie van de gemeente Waalwijk is als
volgt geformuleerd:
1. Alle inwoners, ondernemers en interne medewerkers hebben
in 2021 toegang tot niet vertrouwelijke GEO-informatie van de
gemeente Waalwijk. Zolang een vergelijkbare digitale landelijke
voorziening voor inwoners en ondernemers ontbreekt, voorziet
de gemeentelijke website in deze voorziening.
2. De GEO-informatie die de gemeente Waalwijk intern en extern
ontsluit is op een eenvoudige wijze toegankelijk en begrijpelijk.
Gebruikers van de GEO-informatie hebben geen kennis van GEOinformatie nodig om de informatie te interpreteren.
3. Medewerkers van de gemeente Waalwijk gebruiken in 2021
GEO-informatie als basis voor de uitvoering van hun werk. Het zit
in de DNA van de medewerkers om GEO-informatie in te zetten
voor het ophalen van informatie, het ontwikkelen van beleid, het
doen van voorspellingen en het ondersteunen van nieuwe
ontwikkelingen.
4. Basisregistraties met GEO-informatie zijn beschikbaar, aan
elkaar gekoppeld in het centrale GEO-magazijn en integraal
onderdeel van de informatievoorziening.
5. De actualiteit en beschikbaarheid van GEO-informatie is hoog.
Niet geactualiseerde GEO-informatie wordt niet (meer) intern en
extern gepubliceerd. Voor het ontsluiten, de distributie en het
waarborgen van hoge actualiteit van GEO-informatie zijn
informatiesystemen met GEO-informatie gekoppeld aan het
centrale GEO-magazijn.
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De realisatie van deze visie gebeurt middels de uitvoering van
een achttal projecten. Deze zijn in 2018 gestart of starten in
2019. Via de begroting of een krediet is dekking voor de
uitvoering van deze projecten geregeld.
Meedoen’ is een centraal thema in het Coalitieprogramma
‘Samen duurzaam vooruit’. Er is structureel €150.000
vrijgemaakt voor experimenten om kwetsbare groepen te
activeren. Met dit voorstel geven we aan hoe we
maatschappelijke activering concreet vorm willen gaan geven.
Daarnaast presenteren we de eerste concrete stap die we willen
zetten. We vragen de steun van het college voor onze plannen.

Besluit

1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak om
maatschappelijke activering in te vullen.

2. In te stemmen met de inhuur van BART als eerste
concrete stap. De kosten van de inhuur ramen we op
€19.140 (+eventuele BTW) en komen ten laste van de
begrotingspost ‘Maatschappelijke activering’. Die post biedt
voldoende ruimte.
In de bijlage treft u de nota en het uitvoeringsprogramma
- Akkoord te gaan met de nota en uitvoeringsprogramma
'Jongleren 0-6' 2019-2020 ter besluitvorming aan. Als gevolg van 'Jongleren 0-6' Samen sterk voor peuteropvang en Voornieuwe wet- en regelgeving en de wijziging van de rijksmiddelen en vroegschoolse educatie 2019-2020 en deze vast te
is deze nota en uitvoeringsprogramma opgesteld. Samen met de stellen;
betrokken partners* moeten we gaan voldoen aan de nieuwe,
- wethouder Dilek Odabasi te mandateren voor het
aanvullende eisen. Tevens willen we de kwaliteit peuteropvang
Uitvoeringsprogramma ‘Jongleren 0-6’ en de hieruit
en VVE verder verbeteren. Het beleid staat niet op zich zelf maar voorkomende voorstellen passend binnen de financiële
is vervlochten met het programma Waalwijk Taalrijk 2016-2020, kaders 2019 Onderwijsachterstandenbeleid en Crèches en
jeugdbeleid, armoede, gezondheid, Sport en cultuur. We zetten
peuterspeelzalen.
de komende twee jaar extra in op drie speerpunten: ‘Kwalitatief
hoogwaardig VVE’, ‘Versterken lokale samenwerking’ en
‘Peuteropvang en VVE in context’.
Nota en uitvoeringsprogramma
Het beleid is samen met de betrokken partners ontwikkeld:
- 24 mei en 6 sept. 2018 werkbijeenkomsten;
- sept.- okt. 2018 concepten gedeeld met alle deelnemers
werkbijeenkomsten;
- okt. 2018 vier werkgroepen opgestart (zie blz. 11
uitvoeringsprogramma): 16 uur VVE,
Doorgaande lijn, Zorgstructuur, Resultaatafspraken;
- 23 nov. 2018 gedeeld met bestuurders Lokaal Educatieve
Agenda;
- dec. 2018 definitieve concept gedeeld met alle partners. Geen
verdere wijzigingen.
- jan. 2019 nota en uitvoeringsprogramma ‘Jongleren 0-6’ ter
besluitvorming naar college.
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De belangrijkste wettelijke/financiële wijzingen
1. Nieuw kwaliteitsbesluit VVE: o.a. HBO-er op de groep,
uitbreiding van 10 naar 16 uur VVE, afschaffing Cito-toets
kleuters met als gevolg herijking doelgroep definitie VVE en
Resultaatafspraken met het basisonderwijs.
2. Nieuwe verdeelsystematiek OAB
Voor de Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Rijk geldt v.a. 2019 een nieuwe verdeelsystematiek. Voor
Waalwijk betekent dit een verhoging van de rijksuitkering.
Oktober 2018 hebben we de toekenningsbeschikking 2019 van
het ministerie OCW ontvangen met een bedrag van € 1.117.672.
Dit betekent een verhoging van € 677.319 t.o.v. het bedrag op
de begroting 2019. Deze verhoging wordt via de 1e
administratieve begrotingswijziging 2019 verwerkt op
kostenplaats 6411010 Onderwijsachterstandenbeleid. De
verhoogde Rijksbijdrage is bestemd om de kwaliteitsimpuls te
realiseren en de wettelijke wijziging ‘uitbreiding van 10 naar 16
uur VVE te bekostigen. Hiervoor wordt de Regeling Peuteropvang
en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019 gevolgd
(collegebesluit 11-12-2018). De te verwachte kosten, zoals
opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma ‘Jongleren 0-6’,
vallen binnen de (financiële) kaders van het gemeentelijk beleid.
* Beleid is ontwikkeld i.s.m. GGD Hart voor Brabant, (VVE)
Kinderopvang, basisonderwijs, de Bibliotheek,
ContourdeTwern, Samenwerkingsverband Primair Onderwijs en
gemeente met de ondersteuning van Oberon.

