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Met de subsidieregel ‘Sporttalentherkenning en
talentontwikkeling van excellente sportamateurs’ bieden we
vanaf 1 september 2018 aan sportaanbieders en individuele
sporttalenten financiële ondersteuning om zich te ontwikkelen.
Bij de aanvraag voor één of meerdere jaren met een maximum
van 4 jaar dient een inhoudelijk programma te worden ingediend.
De maximale subsidie bedraagt € 5.000 per aanvraag per jaar tot
een maximum van 75% van de kosten. We hanteren een
subsidieplafond van € 25.000 per jaar. Deze subsidieregel is voor
onze gemeente nieuw. We hebben afgesproken de eerste jaren
ervaring op te doen en de regeling, indien nodig, na afloop van
de eerste 4-jarige periode bij te stellen.

Besluit
Aan de subsidieregel Sporttalentherkenning en
talentontwikkeling excellente sportamateurs, artikel 20.3.4
in de Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2019
de volgende voorwaarden toe te voegen:
1. Individuele sporters met een NOC*NSF Talentstatus,
LOOT-status of deelname aan een regionaal trainings- of
opleidingscentrum kunnen een aanvraag indienen die
betrekking heeft op de ontwikkeling naar een (inter)
nationaal topsportniveau;
2. In overleg wordt bijgedragen in de kosten voor lokale en
regionale trainingen, talentenkampen en –toernooien;
3. De sporter moet kunnen aantonen hiervoor geen of
onvoldoende bijdrage te ontvangen in de vorm van
subsidie, sponsoring of inkomen;
4. De maximale bijdrage bedraagt per sporter € 1.500,00
per kalenderjaar.

Binnen de huidige regeling is in 2019 aan enkele teamsporten
subsidie verstrekt tot een maximum van € 5.000 per jaar. De
subsidie dient ter dekking van de huurlast en het bieden van de
benodigde extra trainingsfaciliteiten. Daarnaast hebben we de
afgelopen periode individuele aanvragen ontvangen die vragen
Per 1 september 2019 de gewijzigde Subsidieregeling
om een tussentijdse bijstelling van het te hanteren kader binnen Maatschappelijke ontwikkeling 2019 vast te stellen.
deze subsidieregel. De kosten voor een individuele sporter liggen
aanmerkelijk hoger (gemiddeld € 8.000 per jaar) en staan niet in
verhouding tot de kosten van een teamsport. Een teamsport is
ook meer gericht zijn op de breedtesport, waarvan slechts een
enkele speler doorstroomt. Bij de individuele sporter is sprake
van een onderscheidend talent. Om tot hetzelfde doel te komen,
nl. de ontwikkeling van het sporttalent, is een gelijkwaardige
behandeling van de individuele topsporter en het leveren van een
financiële bijdrage aan de kosten voor de trainingen,
talentenkampen en –toernooien, gewenst. Een duidelijk kader is
noodzakelijk voor ondersteuning door gemeente. De
subsidieregel dient voor het individuele sporttalent derhalve
aangescherpt te worden.
Voorgesteld wordt aan de subsidieregel Sporttalentherkenning en
talentontwikkeling excellente sportamateurs, artikel 20.3.4 in de
Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2019 de
volgende voorwaarden toe te voegen:
1. Individuele sporters met een NOC*NSF Talentstatus, LOOTstatus of deelname aan een regionaal trainings- of
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opleidingscentrum kunnen een aanvraag indienen die betrekking
heeft op de ontwikkeling naar een (inter) nationaal
topsportniveau;
2. In overleg wordt bijgedragen in de kosten voor lokale en
regionale trainingen, talentenkampen en –toernooien;
3. De sporter moet kunnen aantonen hiervoor geen of
onvoldoende bijdrage te ontvangen in de vorm van subsidie,
sponsoring of inkomen;
4. De maximale bijdrage bedraagt per sporter € 1.500,00 per
kalenderjaar.
Met het vaststellen van dit kader voor het individuele sporttalent
volgt een persbericht met aankondiging van deze subsidieregel.
Deze kan breed worden omarmd en leiden tot meer aanvragen.
De aanvragen voor 2020 e.v. dienen ingediend te worden voor 1
oktober 2019. Bij overschrijding van het subsidieplafond van
€ 25.000 worden de te verstrekken subsidiebedragen met het
bedrag van overschrijding naar rato verlaagd.

B02.OOT

Beslissen op het
bezwaar tegen het
collegebesluit van 1
maart 2019, waarbij
het verzoek om
handhaving vanwege
de aanwezigheid van
een dieselolietank
(aspect
Wabo/bestemmingspl
an) met betrekking
tot het agrarisch
bedrijf
Stadhoudersdijk 14
te Waspik is
afgewezen

Hierbij wordt de aangepaste subsidieregel ‘Sporttalentherkenning
en talentontwikkeling van excellente sportamateurs’ aangeboden.
De Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2019 wordt
per 1 september 2019 met deze uitbreiding definitief gewijzigd.
Op 16 juli 2019 heeft de commissie Bezwaarschriften
geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren wegens een
motiveringsgebrek. De commissie adviseert het college om een
nieuw besluit te nemen, voorzien van een adequate motivering.
Het vakteam heeft een adequate motivering aangeleverd. In de
beslissing op bezwaar kan het motiveringsgebrek worden
hersteld. (bezwaar CB19/024 Z19-006022)

het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het betreft
het motiveringsgebrek van het bestreden besluit, alsmede
onder aanvulling van de motivering, zoals aangegeven in
bijgevoegde concept-brieven aan betrokken partijen, het
bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om
handhaving af te wijzen.
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Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 dient de gemeente
jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Dit
onderzoek is uitgevoerd in april 2019.
Het onderzoek bestaat uit een verplichte vragenlijst van tien
vragen, waarvan de uitslag een beeld geeft over hoe de
gebruikers het contact met de gemeente, de kwaliteit en het
effect van de ondersteuning ervaren.
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de uitkomsten van
het onderzoek en de raad te informeren (zie bijgaande
raadsinformatiebrief).
Op 6 februari 2018 stelde de gemeenteraad de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2018 vast,
waarna het college de Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Waalwijk 2018 vaststelde. Op 9 maart
2017 stelde de gemeenteraad de Verordening jeugdhulp
gemeente Waalwijk 2017 vast, waarna het college het Besluit
Jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 en de Beleidsregels
jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 vaststelde.
Gelet op onder andere diverse nieuwe jurisprudentie en
gewijzigde wetgeving dienen de twee verordeningen en de twee
beleidsregels aangepast te worden. Het Besluit Jeugdhulp
gemeente Waalwijk 2017 kan ingetrokken worden, omdat de
informatie die het bevatte is opgenomen in de verordening en
beleidsregels. In dit collegevoorstel wordt u geadviseerd om in te
stemmen met de gewijzigde verordeningen en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast
wordt u geadviseerd de aangepaste Beleidsregels
Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2019 en Beleidsregels
Jeugdhulp Waalwijk 2019 vast te stellen, onder voorbehoud van
het raadsbesluit over de verordeningen.
Op 11 december 2014 is door de toenmalige wethouder aan de
toenmalige gemeenteraad toegezegd in beginsel alle
beleidsregels voor Wmo en Jeugdhulp via een
raadsvoorhangprocedure voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het vaststellen van beleidsregels is een bevoegdheid van het
college en niet van de gemeenteraad. Voorleggen van

Besluit
- kennis te nemen van de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018;
- middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad op de
hoogte te stellen.

- In te stemmen met de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Waalwijk 2019 en Verordening jeugdhulp
Waalwijk 2019 en deze ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad;
- De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
Waalwijk 2019 en de Beleidsregels Jeugdhulp Waalwijk
2019 vast te stellen, onder voorbehoud van het
raadsbesluit over de verordeningen;
- Het Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 in te
trekken;
- In te stemmen met de gewijzigde werkwijze inzake de
beleidsregels en deze ook ter instemming voor te leggen
aan de gemeenteraad;
- Kennis te nemen van het advies van de Sociale
Adviesraad en dit te beantwoorden middels bijgevoegde
conceptreactie;
- Over bovenstaande onderwerpen bijgevoegd
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
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beleidsregels aan de raad is vanwege diverse redenen niet
(meer) nodig. In dit collegevoorstel wordt u daarom geadviseerd
deze werkwijze aan te passen en de gewijzigde werkwijze aan de
gemeenteraad ter instemming voor te leggen.
Het Algemeen Bestuur heef ingestemd met het wijzingen van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) zodat de Regio Hart van
Brabant kredietfaciliteiten bij de bank kan krijgen. Dit is nodig
om eventuele financiële tekorten voor de jeugdhulp op te
vangen. Voorfinanciering door de gemeente Tilburg is daardoor
niet langer nodig. Voor een wijziging van de GR is toestemming
van alle gemeenteraden nodig.

Besluit

1. De gemeenteraad toestemming te vragen om de
navolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Regio Hart van Brabant vast te stellen:
Het toevoegen van artikel 23a:
Verplichtingen deelnemers
1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat
de GR Regio Hart van Brabant te allen tijde over voldoende
middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens
derden te kunnen voldoen.
2.
Indien aan het algemeen bestuur van de GR Regio
Hart van Brabant blijkt dat een deelnemer weigert deze
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen
bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek
over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195
Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de Minister
van Binnenlandse Zaken tot toepassing van de artikelen
198 en 199 Provinciewet.

