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Op basis van de Leerplichtwet 1969 en de RMC - wet (
Het college besluit,
Regionaal Meld - en coördinatiefunctie Voortijdig
1. Akkoord te gaan met de personele uitbreiding bij
Schoolverlaten) zijn gemeenten verplicht om alle voortijdig Baanbrekers met 1 fte voor de functie
schoolverlaters zonder startkwalificatie tot 23 jaar te
trajectbegeleider Workmate t.b.v. de gemeente
registeren en zorg te dragen voor de terugkeer in het
Waalwijk en Loon op Zand;
onderwijs. De gemeente Tilburg ontvangt en beheert
2. Een structureel subsidie beschikbaar te stellen aan
hiervoor, namens de regio Midden - Brabant, de
Baanbrekers van € 75.000 voor de personele lasten
rijksmiddelen. Afgesproken is dat de gemeente Waalwijk
van 36 uur trajectbegeleider, coördinatie - en
een registrerende en coördinerende rol heeft voor
overheadkosten. De dekking hiervan komt uit de
Waalwijk en Loon op Zand.
regionale RMCmiddelen ad. € 118.000;
Hiervoor ontvangt Waalwijk jaarlijks een budget van circa 3. Dat, als de functie van trajectbegeleider Workmate
€ 118.000. Naast de registratie en coördinatie is in 2010
wordt stopgezet, voor Baanbrekers hierdoor ook de
gestart met het project Workmate met als belangrijkste
subsidiegrondslag vervalt;
doelstelling te komen tot een sluitende aanpak voor
4. Dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt
voortijdig schoolverlaters. De kosten worden betaald uit
opgesteld met Baanbrekers t.a.v. de afspraken en
het regiobudget. De projectmedewerker die hiervoor is
voorwaarden waaronder de functie van
aangesteld is van 2010 - 2013 in tijdelijke dienst geweest trajectbegeleider wordt ingevuld.
van de gemeente Waalwijk. Daarna is deze functie
overgeheveld naar Baanbrekers. Door Tilburg is
aangegeven dat er voor de komende jaren wordt
doorgegaan op de ingeslagen weg met dien verstande dat
het budget een structureel karakter krijgt.
Daarnaast is door het rijk de regeling "extra inzet voor
jongeren in kwetsbare posities aangekondigd. Deze
regeling zal onderdeel uit gaan maken van de RMC - wet.
In het kader van deze nieuwe regeling is in 2015
door de gemeente Tilburg gestart met het traject om in
2017 "jeugdwerkloos vrij" te zijn. Het project Workmate
sluit hierop aan. Door Baanbrekers is verzocht om de
incidentele middelen die Waalwijk ontvangt
van Tilburg en beschikbaar stelt aan Baanbrekers een
structureel karakter te geven zodat de personele formatie
met 1 fte kan worden uitgebreid voor de risicogroep
jongeren. Op basis van de Gemeenschappelijke
Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is het
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mogelijk om als individuele gemeente afspraken te maken.
De gemeente Loon op Zand is eveneens akkoord met deze
personele uitbreiding. De gemeente
Heusden behoort niet tot de RMC - regio van MiddenBrabant. De structurele kosten voor de trajectbegeleider
van Workmate bedragen € 75.000. Deze kosten kunnen
worden gedekt uit de structurele jaarlijkse bijdrage vanuit
het RMC - budget ad. € 118.000.
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. (kortweg Van
Het college besluit om bijgevoegde
Wijnen) heeft een aanvraag omgevingsvergunning
raadsvoorhangbrief te verzenden waarmee de raad in
ingediend om ter plaatse van de voormalige VMBO-school kennis wordt gesteld van het voornemen om middels
de Walewyc 80 appartementen (60 huur en 20 koop) te
een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub
realiseren. Het plangebied bestaat uit de voormalige
a, onder 3° Wabo de realisatie mogelijk te maken
locatie van middelbare school de Walewyc. Uit de
van 80 appartementen op de locatie van vm.
ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de herontwikkeling
middelbare school de Walewyc aan het Vredesplein in
stedenbouwkundig aanvaardbaar is en dat er naar
Waalwijk.
verwachting geen milieu-planologische belemmeringen zijn
die realisatie er van in de weg staan. Wel wordt op dit
moment nog een enkel onderzoek afgerond maar wij
verwachten niet dat deze een belemmering zullen vormen.
Naar ons oordeel bestaan er vanuit ruimtelijk en
functioneel oogpunt geen bezwaren tegen dit plan. De
planvorming heeft in nauw overleg tussen de
ontwikkelende partijen en de gemeente plaatsgevonden.
Daarnaast is er voor het project een klankbordgroep in het
leven geroepen. De klankbordgroep heeft een stem gehad
bij de keuze voor de opzet van het plan.
Het initiatief tot realisatie van 80 appartementen past niet
binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met
toepassing van een projectafwijkingsbesluit ex artikel
2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo kan evenwel toch
bedoelde vergunning worden verleend. Hierop is de
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing
(artikel 3.10 Wabo). Dit betekent dat een ieder in de
gelegenheid wordt gesteld een zienswijze op dit initiatief
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naar voren te brengen.
Daarnaast vindt er binnenkort een informatiebijeenkomst
plaats.
Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan de
aanvraag en hiervoor de uitgebreide
voorbereidingsprocedure te volgen. Op grond van het
aanwijzingsbesluit van de raad d.d. 3 november 2011
behoort het onderhavige verzoek tot de categorieën van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
van de raad is vereist. In datzelfde besluit is bepaald dat
alvorens door het college wordt besloten al dan niet
medewerking te verlenen, de raad van het voorgenomen
besluit op de hoogte wordt gesteld middels een
raadsvoorhangbrief. Voorgesteld wordt bijgevoegde
raadsvoorhangbrief te verzenden.
In de vergadering van de commissie Samenleving van 15
Het college besluit,
januari 2015 heeft de voorzitter van het bestuur van de
In te stemmen met bijgevoegde
Prins Willem Alexanderschool (tijdens de behandeling van
conceptraadsinformatiebrief over de stand van zaken
het conceptraadsvoorstel tot vaststelling van het MIP
met betrekking tot de huisvesting van de Prins
2015-2020) de commissie aandacht gevraagd voor de
Willem Alexanderschool.
toekomstige huisvesting van de school. De vraag van de
school/het schoolbestuur aan de gemeente was om een
nieuwe locatie in de wijk van Landgoed Driessen te
realiseren. In bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief
wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot deze huisvesting.
Met de wijziging van de gemeenschappelijke Regeling Hart Het college besluit,
van Brabant is het gezamenlijke opdrachtgeverschap voor 1. Kennis te nemen van de Stand van zaken Samen
de uitvoering van de bovenlokale taken voor de jeugdhulp voor de Jeugd regio Hart van Brabant;
bekrachtigd.
2. Deze informatie voor de Raad te agenderen voor
De bestuurscommissie Jeugd voert het regionaal
de Raadswerkgroep van 7 juli 2015;
Beleidskader “Samen voor de Jeugd” uit.
3. Om na bespreking in de Raadswerkgroep de
Tevens monitort de bestuurscommissie de voortgang op
informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.
inhoud en proces en wordt bestuurlijk toezicht gehouden
op de uitvoering. Aan de hand van bijgevoegde
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raadsinformatiebrief, die op 22 juni jl. is akkoord
bevonden door de Bestuurscommissie Jeugd, wordt de
stand van zaken weergegeven van dit moment en de
recente ontwikkelingen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de
volgende onderwerpen:1. Terugblik 2015, 2. Financiële
analyse naar aanleiding van de meicirculaire 2015, 3.
Uitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp 2016, 4.
Innovatie, 5. Informatievoorziening, 6. Actieplan
jongerenparticipatie en 7. Vooruitblik en planning besluiten
2015. In het najaar 2015 worden de herijkte begroting
2015, de herijkte begroting 2016 en de voorstellen ten
aanzien van dekking van ( eventuele) tekorten aan de
gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd.
In de raadsinformatiebrief is aangegeven wat het
financiële risico is en op welke wijze deze gedekt kunnen
worden. Echter, dit risicobeeld betreft een
momentopname. Er is nog onvoldoende zicht op de
werkelijke zorgvraag en de uitnutting van de contracten.
De gemeenteraden zijn al wel eerder op de hoogte gesteld
van het feit dat er een tekort wordt verwacht. De
uitgangspunten voor de inkoop 2016 zijn eveneens
vastgesteld door de Bestuurscommissie. Het inkooptraject
start officieel op 15 juli a.s. De zorgaanbieders zijn hiervan
reeds op de hoogte gesteld in een bijeenkomst op 30 juni
jl.

