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Onderwerp
Plan van aanpak
basisvaardigheden
Arbeidsmarktregio
Midden Brabant

COLLEGEBESLUITEN D.D. 30-04-2019
Samenvatting / toelichting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestrijden van
laaggeletterdheid en het versterken van basisvaardigen. Dit is
geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het Rijk stelt
hiervoor regionaal middelen beschikbaar via contactgemeente
Tilburg. De gemeente Tilburg heeft in samenwerking met de
regiogemeenten een regionaal plan van aan pak
basisvaardigheden volwassenen educatie 2018 en 2020
opgesteld.
Tevens is achteraf gebleken, dat in 2018 en 2019 tijdelijk de
coördinatie voor de Taalhuizen via de WEB middelen worden
betaald. Dit betekent dat de verstrekte subsidie voor 2018 door
de gemeente Waalwijk aan de Bibliotheek Midden-Brabant
teruggevorderd kan worden. Er wordt voorgesteld om af te zien
van de terugvordering en deze midden in 2019 in te zetten om
het Taalhuis Waalwijk een extra impuls te geven.

B51.RNO

ArmoedeLAB (motie
577499)

In het beleidsplan schuldhulpverlening is aangekondigd dat we
armoede en schulden willen bespreken met inwoners,
ervaringsdeskundigen, maatschappelijke instellingen en
bedrijven door middel van een LAB. De raad heeft tijdens de
behandeling van het beleidsplan schuldhulpverlening een motie
aangenomen waarbij de raad het college opdraagt om:
• Met voortvarendheid het Schuldenlab verdere invulling te
geven, waarbij de nadruk ligt op preventie, laagdrempeligheid en
innovatie;
• Bij de invulling van dit lab met (zo mogelijk)
ervaringsdeskundigen te inventariseren wat de behoeften zijn en
hierbij aansluiting zoeken bij landelijke experimenten;
• (laagdrempelige) maatschappelijke organisaties eveneens te
betrekken bij de invulling van dit lab;
• De raad jaarlijks van de resultaten hiervan op de hoogte
houden.

Besluit
1. Kennis te nemen van het Regionaal plan van aanpak
basisvaardigheden volwassenen educatie 2019 – 2020
Midden Brabant.
2. Kennis te nemen van het feit, dat de Bibliotheek MiddenBrabant met terugwerkende kracht voor 2018 via het
Taalnetwerk Midden Brabant financiële middelen heeft
ontvangen voor de kosten van de coördinatie Taalhuis
Waalwijk .
3. De verstrekte subsidie voor 2018 van € 21.484 aan de
Bibliotheek Midden-Brabant voor de coördinatie Taalhuis
Waalwijk niet terug te vorderen.
4. De niet teruggevorderde subsidie genoemd onder 3 in te
zetten om het Taalhuis Waalwijk een extra impuls te geven
conform het voorstel van de Bibliotheek Midden-Brabant
van januari 2019.
5. De Bibliotheek Midden-Brabant opdracht geven om de
inzet van de niet teruggevorderde subsidie 2018 , zoals
genoemd onder 3, te verantwoorden conform de
bepalingen van het Algemene subsidieverordening
gemeente Waalwijk.
6. Komende half jaar effectiviteit van de taalprojecten in
beeld brengen.
1. Kennis te nemen van de bijgaande raadsinformatiebrief
ArmoedeLAB.
2. De Raad te informeren over de uitvoering van de
aangenomen motie (577499) door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief ArmoedeLAB.
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In bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd
over uitkomsten van het ArmoedeLAB.
Onlangs heeft uw college de portefeuilleverdeling geëvalueerd.
Onderstaand treft u het resultaat hiervan aan:
Onderwerp
wie
groen
beleid
overleggen over
uitvoering

Odabasi

Odabasi en v.d. Hoven

v. d. Hoven

raakvlakken

afval
beleid
Odabasi
overleggen over uitvoering

1. In te stemmen met de wijzigingen in de
portefeuilleverdeling;
2. De raad d.m.v. bijgaande bestuurdersbrief hierover te
informeren;
3. De ambtelijke organisatie via intranet te informeren.

Odabasi en v.d. Hoven
v. d. Hoven
raakvlakken

verkeer en
waterstaat
water
milieu en

Bakker
Odabasi

water in relatie tot klimaat.

parkeren

Bakker

duurzaamheid
gaat v.d. Hoven naar Bakker

Loonse en
Odabasi
Drunense duinen
380 kV
gaat naar

Daandels

viel onder energie en milieu,
ruimtelijke ordening

B53.RNO

Informatie
samenwerking
Regionaal Meldpunt
Coördinatie (RMC)
vroegtijdig

Voorgesteld wordt de wijzigingen d.m.v. bijgaande
bestuurdersbrief van de burgemeester aan de raad te melden en
via intranet aan de ambtelijke
In november 2017 heeft het college besloten om de Regionale
Meldpunt Coördinatiefunctie (RMC) voor vroegtijdig
schoolverlaters (VSV) per 1 januari 2018 over te hevelen naar de
gemeente Tilburg. Dit betekent dat vanuit Tilburg RMCmedewerkers in Waalwijk worden ingezet om de aanpak

- kennis te nemen van dit collegeadvies;
- deze informatie in de vorm van een Raadsinformatiebrief
naar de gemeenteraad te sturen.
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schoolverlaters (VSV) vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. In het bestuurlijk
regio Tilburg 2018
proces is toegezegd het college na enige tijd te informeren over
de voortgang en stand van zaken.
Raadsinformatiebrief: Bijgevoegd treft u aan de raadsinformatiebrief betreffende de
stand van zaken
stand van zaken beheersmaatregelen jeugdhulp. Tevens is in de
beheersmaatregelen raadsinformatiebrief ingegaan op de toezegging aan de raad van
jeugdhulp
8 november 2018 betreffende de analyse jeugdhulp 2017 / 2018.
Deze analyse kan pas worden gemaakt nadat de goedgekeurde
jaarrekening jeugdhulp 2018 is toegestuurd aan de gemeenten.
De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat het
verstandiger is om geen analyses te maken aan de hand van
geprognosticeerde cijfers omdat deze soms nog significant af
kunnen wijken.
Beantwoorden
Op 15 april 2019 zijn schriftelijke vragen gesteld namens de
schriftelijke vragen
Fractie Lijst IJpelaar. Voorgesteld wordt om deze middels
ex art. 47 RvO Lijst
bijgevoegde brief te beantwoorden.
IJpelaar / Geluidswal
langs A59
Nota grondbeleid
Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid elke
2019-2023
raadsperiode herijkt en geactualiseerd te worden. Op basis van
dit beleid treft u bijgaand de “Beleidsnota grondexploitatie 20192023” aan.
Deze nota schetst de kaders en de uitgangspunten van het
grondbeleid van de gemeente Waalwijk. Hiermee wordt inzicht
verkregen in de voorgestane werkwijze ten aanzien van het te
voeren grondbeleid. Tevens wordt in de nota ingegaan op de
wijze waarop omgegaan wordt met de reserves en voorzieningen
die betrekking hebben op de grondexploitatie en de wijze waarop
de gemeente de gronden uitgeeft en beheert.
De Raad stelt op basis van deze beleidsnota de kaders vast
waarbinnen het college het grondbeleid uit kan voeren. Tevens
zijn de algemene voorwaarden voor de verkoop van
bedrijventerreinen aangepast.
Beantwoording art.
47-vragen SGP
inzake huishoudelijke
hulp

De SGP heeft op 8 april vragen op basis van art. 47 van het RvO
van de gemeenteraad gesteld naar aanleiding van een artikel
over huishoudelijke hulp in de Volkskrant. In de bijlage vindt u
de art. 47-vragen. U wordt geadviseerd ze middels bijgevoegde
conceptbrief te beantwoorden. In de beantwoording wordt ook

Besluit

Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde
raadsinformatiebrief betreffende de stand van zaken
beheersmaatregelen jeugdhulp.

De gestelde schriftelijke vragen door de Fractie Lijst
IJpelaar middels bijgevoegde brief te beantwoorden.

Akkoord te gaan met de bijgevoegde “Beleidsnota
Grondexploitatie 2019-2023”.
De als bijlage toegevoegde “algemene voorwaarden voor
de verkoop van bedrijventerreinen” vast te stellen.
Aan de Raad voor te stellen om de bijgevoegde “Nota
grondbeleid gemeente Waalwijk 2019-2023”, met dien
verstande dat in het raadsvoorstel en in de beleidsnota
moet worden aangegeven waarom er een nieuwe nota
nodig is (komt o.a. voort uit de financiële verordening),
daarnaast in raadsvoorstel en nota de belangrijkste
wijzigingen melden en kennis te nemen van de nieuwe
“Erfpachtvoorwaarden Bedrijventerreinen Waalwijk”.
Bij de eerste wijziging van de financiële verordening
opnemen dat er alleen een nieuwe nota komt indien er
sprake is van noodzakelijke aanpassingen.
- Kennis te nemen van de vragen op basis van art. 47 RvO
van de SGP inzake huishoudelijke hulp;
- Deze vragen te beantwoorden middels bijgevoegde
conceptbrief.
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verwezen naar een kleine wijziging in beleid, vooruitlopend op de
aanpassing van de beleidsregels. Deze wordt hieronder verder
toegelicht.

