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Onderwerp
Voorstel pilot Whapp
Waalwijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 23-04-2019
Samenvatting / toelichting
Sinds 2015 zijn ContourdeTwern en de gemeente Waalwijk
samen lid van de coöperatie WeHelpen. WeHelpen.nl/waalwijk is
een digitale sociale marktplaats ter bevordering en ondersteuning
van de zelfredzaamheid en participatie van bewoners. Gezien de
toename in het gebruik van de mobiele telefoon heeft WeHelpen
naast de website een app ontwikkeld, genaamd Whapp.

Bezien vanuit de ontwikkelingen binnen het sociale domein is
stimulatie en innovatie van laagdrempelige inzet van belang.
Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers met
als thema: ‘vinden & binden’, hebben de deelnemers kennis
kunnen maken met de app Whapp. Op basis van de positieve
geluiden tijdens de netwerkbijeenkomst en de onverminderde
vraag naar laagdrempelige vrijwillige inzet wordt geadviseerd
een pilot met de app Whapp in Waalwijk te ondersteunen en
hiertoe WeHelpen voor de komende 6 – 8 maanden gedurende 1
dag per week in te zetten.
Vaststellingsovereen In 2015 zijn gemeenten voor het eerst de regie gaan voeren over
komst afsluiting 2015 de sortering en vermarkting van kunststof verpakkingsafval. Voor
dit vermarkten wordt een vermarktingsvergoeding verstrekt
en 2016 plastic
vanuit Afvalfonds verpakkingen. Deze vergoeding wordt na afloop
verpakkingen,
van een kalenderjaar tegen het afzettarief gehouden. Voor de
drankenkartons en
jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente teveel voorschot
blik
ontvangen. Bij het vaststellen van de vermarktingsvergoeding
voor 2019, wordt het teveel ontvangen voorschot van 2015 en
2016 ingehouden. Over andere punten heeft de regieorganisatie
overeenstemming bereikt met stichting Afvalfonds Verpakkingen
over de vaststellingsovereenkomst 2015 en 2016 (VSO). De
gemeente Waalwijk heeft recht op een schikkingsbedrag van
€31.715,26.

Besluit
WeHelpen in te zetten voor de ondersteuning bij de pilot
Whapp en hiervoor een bedrag van € 14.560 beschikbaar
te stellen uit de reeds in de begroting opgenomen post
voor Innovatie en vernieuwing Wmo.

1. Akkoord gaan met het overeengekomen
schikkingsbedrag voor de definitieve afsluiting van 2015 en
2016.
2. De Vaststellingsovereenkomst ondertekenen en
retourneren aan de regieorganisatie Midwaste.

