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Verlening project
WeHelpen/Whapp en
koppeling met de
functie van
vrijwilligersmakelaar
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Voor de uitvoering van peuteropvang en voorschoolse educatie
(ve) hebben we voor 2020 een subsidieverzoek ontvangen van
De Kindereijk van € 143.418,00 en van Mikz van € 621.509,00.
Zij voldoen aan de Regeling peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Waalwijk zoals opgenomen is onder artikel 3
Onderwijsbeleid van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2020 en is conform de programmabegroting 2020.
Met beide organisaties zijn prestatieafspraken gemaakt.
Aanpassing Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Waalwijk 2019 Voor de financiering peuteropvang
wordt sinds de invoering van de wet Harmonisatie kinderopvang
en peuterspeelzaal de 'Regeling peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Waalwijk' gevolgd. Deze regeling wordt
jaarlijks aangepast aan de hand van de geïndexeerde
kinderopvangtoeslagtabel van het Rijk (raadsbesluit 5 oktober
2017). De aanpassingen van de regeling voor 2020 hebben
betrekking op hogere subsidiebedragen en tekstuele
toevoegingen als gevolg van de uitbreiding van het aantal veuren van 10 naar 16 uur per week (wetswijziging per 1-8-2020).
Evaluatie Whapp mei – november 2019 (zie bijlage 1).
Afgelopen half jaar is ingezet op het gebruik van Whapp
(WeHelpen app). De app stelt inwoners in staat om op een
eenvoudige manier een hulpvraag te stellen die via notificatie op
de telefoon wordt aangeboden aan iemand uit de buurt (straal
van ca. 10 km). Na een positieve reactie kunnen vrager en
aanbieder met elkaar via een chat tot een afspraak komen.
Doelstelling voor het eerste half jaar was gericht op pr, inzet
social media, spreekuren en het behalen van 150 gebruikers.
Whapp krijgt steeds meer lokale bekendheid en het gebruik
groeit (1e half jaar ruim 150 gebruikers & 65% matches). Om de
stijgende lijn vast te houden, meer in te zetten op zichtbaarheid,
lokale verankering en verbinding wordt geadviseerd om Whapp
ook in 2020 intensief onder de aandacht te houden. Een
belangrijke component van het succes wordt gevormd door de
focus die de projectleider heeft op het verbinden van de inwoners
en organisaties. Om die focus te houden adviseren we om deze
rol ook in 2020 te continueren en de tweede helft van 2020 in te
zetten op het overdragen van deze rol naar reguliere

Besluit
- akkoord te gaan met de verlening budgetsubsidie 2020
aan kinderopvang De Kindereijk van €143.418 en akkoord
te gaan met de verlening budgetsubsidie 2020 aan Mikz
van € 621.509,00;
- het bedrag van € 764.927,00 (€ 143.418,00 + €
621.509,00) ten laste te brengen van de beschikbare
middelen van budget Onderwijsachterstandenbeleid
6411010 (€ 602.056,00) en budget Crèches en
Peuterspeelzalen 6610010 (€ 162.871,00);
- akkoord te gaan met bijgevoegde prestatieafspraken
2020 met De Kindereijk en Mikz (bijlage 1);
- de Regeling peuteropvang en voorschoolse Educatie
gemeente Waalwijk 2020 vast te stellen (bijlage 2);
- een wijziging door te voeren op de Subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling 2020, artikel 3.3 door de
juiste titel 'Regeling peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Waalwijk' hier op te nemen.

het Whapp project in 2020 voort te zetten in combinatie
met de functie van vrijwilligersmakelaar voor in totaal €
62.400. Het project (voor) te financieren vanuit het restant
budget 2019 inzake Wmo Algemeen (6605055), Wmo
ondersteuning mantelzorg (6631012) en Vrijwillige inzet
algemeen (6511025).
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organisaties.
Koppeling Whapp & vrijwilligsmakelaar
Om er voor te zorgen dat Whapp ook kan worden gebruikt door
inwoners die veelal op zichzelf zijn aangewezen, nadat deze zijn
doorverwezen door team WijZ naar het voorliggend veld,
adviseren wij om de rol van de Whapp projectleider voor 1 jaar
uit te breiden met die van vrijwilligersmakelaar.
Heden is er onvoldoende massa aan vrijwilligers (ambassadeurs)
die inwoners met een Whapp vraag kunnen begeleiden. Hierdoor
ontstaat een gat in het bemiddelen naar een passende match of
activiteit in het voorliggend veld. WeHelpen heeft voor deze
combinatiefunctie van Whapper annex vrijwilligersmakelaar een
geschikte kandidaat voorgesteld die veel ervaring heeft op het
gebied van lokale verankering, aanjagen, verbinden, het bieden
van vertrouwen (eigenaarschap) bij de 1 op 1 bemiddeling.
Lokale verankering
De inzet van 2020 is gericht op voortzetting van het vergroten
van de bekendheid, het verkrijgen van meer zichtbaarheid, pr
social media en activering van Whapp en fysieke spreekuren op
zichtbare plekken (ook in Waspik en Sprang-Capelle). Daarnaast
wordt ingezet op het betrekken van relevante stakeholders, het
ondersteunen van organisaties in het delen van ervaringen via
eigen kanalen (Schakelring, ContourdeTwern, Casade, etc.). In
samenspraak met deze partners activiteiten organiseren gericht
op het structureel werven en beheren van vrijwilligers gericht op
individuele vragen.
Het vertrekpunt is dat WeHelpen/Whapp als middel belegd moet
worden bij reguliere uitvoerende organisatie(s). Echter is op
basis van het afgelopen half jaar gebleken dat het nu nog te
vroeg is om het project over te dragen. De voorzetting van het
project in 2020 is dan ook bedoeld om (1) Whapp beter te
verankeren en (2) zorg te dragen voor de overdracht van Whapp
annex vrijwilligersmakelaar naar lokale organisatie(s) en/of
kartrekker(s) en het delen van de 1 op 1 ervaringen met
partners in het voorliggend
veld. WeHelpen is gevraagd een voorstel te doen voor de
verlenging van het project met 1 jaar.
We adviseren om het Whappproject in 2020 te continueren in
combinatie met de rol van vrijwilligersmakelaar en de tweede
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Eenmalige subsidie
Bibliotheek MiddenBrabant

B50.RNO

Aankoop
Reigerbosweg 12 te
Waalwijk
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helft van 2020 in te zetten op deze combinatiefunctie over te
dragen naar reguliere organisaties. De ambitie voor komend half
jaar is 350 accounts en voor heel 2020 op ca. 1000 gebruikers
(streven = match percentage van 65%).
Financiële paragraaf
Geadviseerd wordt om een projectleider voor 16 uur per week
gedurende 52 weken in te zetten (2 dagdelen Whapp / 2
dagdelen vrijwilligersmakelaar) voor in totaal € 62.400. De
projectopdracht voor te financieren uit het (restant) budget WMO
Algemeen (€ 50.000) / Wmo ondersteuning mantelzorgers
(€ 6.200) en vrijwillige inzet algemeen (€ 6.200).
Recente ontwikkeling om de functies (Whapper /
vrijwilligersmakelaar) te vervlechten heeft er toe geleid dat er
niet eerder dit najaar (via de najaarsnota) is geadviseerd om
hiertoe budget vanuit WMO en vrijwillige inzet algemeen over te
hevelen naar 2020.
Bibliotheek Midden-Brabant vraagt een eenmalige subsidie aan
voor;
-een impuls aan de invulling van het programma van de vier
nieuwe maatschappelijke waarden van de bibliotheek:
zelfredzaamheid, talentontwikkeling, lokale vraagstukken en
actuele maatschappelijke
thema's;
-versterking en uitbreiding van het bestaande programma o.a.
'dementheek';
-onderhoud collectie naar aanleiding van de verhuizing van de
bibliotheek naar Zidewinde.
De amateurtheatergroepen zijn al vanaf 2010 op zoek naar een
geschikte huisvesting om decors te kunnen bouwen, kostuums te
maken en stukken op te kunnen slaan. De afgelopen jaren is er
ambtelijk en bestuurlijk veel inzet geweest om te komen tot een
oplossing. Diverse oplossingsrichtingen hebben de revue
gepasseerd om de huisvestingsproblematiek structureel op te
lossen. Bedoeld wordt nieuwbouw, (voormalig) gemeentelijk
vastgoed of aankoop en verhuur van bestaand vastgoed.
Gebleken is dat nieuwbouw binnen de beschikbare budgetten niet
haalbaar is. De structurele oplossing is gevonden in de aankoop
van een bestaand pand aan de Reigerbosweg 12 te Waalwijk.

Besluit

in te stemmen met de éénmalige subsidie ad 11.849,58
voor extra ondersteuning van maatschappelijke activiteiten
Bibliotheek Nieuwe Stijl en voor het extra onderhoud van
de collectie.

- over te gaan tot aankoop van het pand Reigerbosweg 12
te Waalwijk onder voorbehoud van goedkeuring raad, en
de overeenkomst volgens de mandaatregeling te laten
ondertekenen door teammanager TORV;
- de raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen de
reeds in de begroting beschikbare budgetten t.b.v. de
huisvesting amateurverenigingen te gebruiken voor de
aankoop van bestaand vastgoed (lees: Reigerbosweg 12 te
Waalwijk) en het eerder beschikbaar gestelde krediet in de
raadsvergadering van februari 2018 (begrotingswijziging
2018/5) in te trekken.
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Raadinformatiebrief
burgerparticipatie

B54.RNO

Grondstoffenbeleidsplan stap 2
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Voor de Loonse en Drunense Duinen is een regionale integrale
gebiedsagenda opgesteld door middel van een interactief proces
met alle stakeholders. Waalwijk is daar ook bij betrokken.
De agenda is inmiddels gereed. De volgende stap is het opstellen
van een uitvoeringsprogramma.
Wij kunnen de doelen en manier van werken van een integrale
gebiedsontwikkeling en een interactief proces onderschrijven.
Daar waar wenselijk en mogelijk willen wij met partijen de
samenwerking aangaan en daar waar dat kansrijk is in de
uitvoering meewerken. Wij gaan er daarbij vanuit dat we dit
zonder meer kunnen en willen doen in die gevallen waarin dit in
het belang is van de gemeente, past binnen ons beleid en
hiervoor al middelen en capaciteit beschikbaar zijn. In die
gevallen waarin een of meerdere van deze elementen ontbreekt
zal beoordeeld moeten worden of wij alsnog een bijdrage zullen
leveren. Ingeval er sprake is van een wezenlijke afwijking van
het bestaande beleid en/of van noodzakelijke extra beschikbaar
te stellen middelen zal ook de medewerking van de raad nodig
zijn.
Bovenstaande zal voor ons het kader zijn waarbinnen wij samen
met de overige gebiedspartners de uitvoeringsagenda vorm
willen geven.
Op 27 juni jl. heeft de raad een motie aangenomen waarin het
college het volgende is opgedragen:
1. De evaluatie van het participatiebeleid uit te voeren,
interactief met de samenleving;
2. De raadswerkgroep Communicatie daarbij te betrekken;
3. Deze evaluatie aan de raad ter besluitvorming voor te leggen
vóór de kadernota 2021.
Met deze brief wordt de raad op de hoogte gebracht van de
stappen die al gezet zijn en nog zullen zetten om uitvoering te
geven aan deze motie.
In 2013 heeft de raad een Grondstoffenbeleidsplan voor de
periode 2014 – 2021 vastgesteld waarin een keuze is gemaakt
voor een stapsgewijze invoering van maatregelen om te komen
tot meer gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en
minder restafval. Het Grondstoffenbeleidsplan voorziet er in dat
na invoering van stap 1 een evaluatie plaatsvindt en een keuze
gemaakt wordt over de invulling van stap 2. In stap 1 is de

Besluit
1.
In te stemmen met de gebiedsagenda en te participeren in
het opstellen van de uitvoeringsprogramma onder de
voorwaarde dat Waalwijk participeert in de uitvoering in die
gevallen waarin dit in het belang is van de gemeente, past
binnen het beleid en hiervoor al middelen en capaciteit
beschikbaar zijn.
In die gevallen waarin een of meerdere van deze
elementen ontbreekt te beoordelen of alsnog een bijdrage
zal worden geleverd.
2.
Door middel van een raadsinformatiebrief de raad op de
hoogte te stellen van uw standpunt.

Deze raadsinformatiebrief vast te stellen en naar de raad te
sturen.

- Voorgesteld wordt kennis te nemen van de nota invulling
stap 2 Grondstoffenbeleidsplan en de raad voor te stellen
de nota vast te stellen, met dien verstande dat in het
raadsvoorstel nog enkele tekstuele aanpassingen moeten
worden doorgevoerd
- De reeds beschikbaar gestelde kredieten en het extra
benodigde krediet samen te voegen en bij de raad
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Art. 47 RvO Lijst
IJpelaar obstakels en
laadpalen
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inzamelfrequentie van restafval verlaagd naar 1 keer in de 4
weken, is de inzamelfrequentie van PMD verhoogd naar 1 keer in
de 2 weken en is het aanbieden van GFT-afval goedkoper
gemaakt. Daarnaast zijn op verschillende plekken in de
gemeente luiercontainers geplaatst.
In het grondstoffenbeleidsplan 2014-2021 is als onderdeel van
stap 2 tevens de ambitie uitgesproken om als gemeente niet alle
pijlen te richten op het beter en meer gescheiden inzamelen van
afval uit huishoudens, maar ook op al het afval dat vrijkomt in de
gemeente (exclusief het bedrijfsafval). Afval komt namelijk niet
alleen bij huishoudens thuis vrij, maar op tal van andere
plaatsen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte via de afvalbakken
(vooral verpakkingen), in gemeentelijke gebouwen, bij
maatschappelijke instellingen zoals basisscholen en kerken en bij
evenementen. Tevens heeft de gemeente te maken met veel
afval op straat (zwerfafval), wat een negatief effect heeft op de
schoonheidsbeleving van inwoners. In het
grondstoffenbeleidsplan 2014-2021 is dan ook opgenomen dat de
gemeente zich blijft inzetten om zwerfafval tegen te gaan. In
stap 2 gaan we hier meer uitgebreid invulling aan geven.
Met een hoeveelheid van 104 kilogram restafval per inwoner in
2018 en 74% hergebruik is de doelstelling voor stap 1 met
betrekking tot meer gescheiden huishoudelijk afval en minder
restafval gehaald. Met de huidige systematiek zal het echter niet
mogelijk zijn om de doelstelling voor 2021, 45 kilogram restafval
per inwoner en 85% hergebruik, te halen. Stap 2 voorziet in een
systeem waarbij inwoners restafval wegbrengen naar een
wijkcontainer, de bestaande restafvalcontainer wordt ingezet
voor PMD en het aanbieden van GFT-afval gratis wordt. Met deze
in andere gemeenten bewezen systematiek is het voor Waalwijk
best mogelijke resultaat haalbaar en dat is naar verwachting
minimaal 81% hergebruik en 75 kilogram restafval per inwoner.
De voorgestelde verbeteringen in de uitvoering kunnen voor een
deel binnen het product worden opgevangen en zullen voor een
deel moeten komen uit een verhoging van de afvalstoffenheffing.
Lijst IJpelaar heeft de aandacht van uw college gevraagd voor
obstakels en laadpalen in de openbare ruimte. Op grond van
artikel 47 van het Reglement van Orde stelt zij u hierover een
aantal vragen. in bijgaande conceptbrief zijn deze van een

Besluit
een nieuw krediet aan te vragen van € 2.320.000 voor
benodigde investeringen.
- De raad voor te stellen om de afschrijvingstermijn voor
ondergrondse containers te wijzigen in 15 jaar.

1. in te stemmen met de inhoud en de verzending van
bijgevoegde concept beantwoording
2. door tussenkomst van de griffie een afschrift hiervan in
handen te stellen van de gemeenteraad.
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antwoord voorzien.
In de collegevergadering van 3 december jl. hebt u de
besluitvorming over bijgevoegd raadsvoorstel aangehouden, om
expliciet aandacht te kunnen geven aan het besluit van de raad
bij de besluitvorming destijds aangaande Haven 8 west. In de
tekst van het aangepaste raadsvoorstel, dat hierbij gaat is
hieraan expliciet aandacht geschonken bij de onderdelen 2 en 3 .
Met name door het formuleren van een aantal extra
vestigingscriteria denken wij tegemoet te zijn gekomen aan het
besluit dat de raad op 23 november 2017 heeft genomen,
waarbij ze voorwaarden heeft geformuleerd voor het
doorontwikkelen na Haven 8 west. Ik adviseer u de raad voor te
stellen:
1- In te stemmen met het voorstel tot het in exploitatie nemen
van het gebied Haven 8 oost als bedrijventerrein ten behoeve
van grootschalige logistiek
2- De exploitatie opzet van Haven 8 oost vast te stellen
3- De ontwikkeling van Haven 8 Oost als bedrijventerrein ten
behoeve van grootschalige logistiek, zoals aangegeven op
bijgevoegde schets ( bijlage 1) conform artikel 6.5, derde lid,
Bor, aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist
4- De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 19005347 vast te stellen

De raad voor te stellen:
1- In te stemmen met het voorstel tot het in exploitatie
nemen van het gebied Haven 8 oost als bedrijventerrein
ten behoeve van grootschalige logistiek, met dien
verstande dat de rode tekst m.b.t. Haven 8 Oost i.o.m.
portefeuillehouder moet worden aangepast en de rode
tekst 'motie' moet worden gewijzigd in 'amendement'
2- De exploitatie opzet van Haven 8 oost vast te stellen
3- De ontwikkeling van Haven 8 Oost als bedrijventerrein
ten behoeve van grootschalige logistiek, zoals aangegeven
op bijgevoegde schets ( bijlage 1) conform artikel 6.5,
derde lid, Bor, aan te wijzen als categorie van gevallen
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist
4- De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 19005347 vast te stellen

