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Er is een verzoek gekomen voor het verstrekken van
Het college besluit,
persoonsgegevens aan de stichting Platform Waspik. Het
Stichting Platform Waspik aan te merken als een
gaat dan om een maandelijkse verstrekking van nieuwe
culturele organisatie in de zin van het reglement
bewoners in het dorp.
basisregistratie personen en geeft toestemming tot
het maandelijks verstrekken van algemene
Het platform Waspik bevordert in samenwerking met de
persoonsgegevens aan een vertegenwoordiger van
gemeente Waalwijk de leefbaarheid van Waspik. Vanuit
de stichting.
drie werkgroepen: sociaal klimaat; wonen, werken &
verkeer; en natuur & milieu.
De stichting is aan te merken als een culturele organisatie
als bedoeld is in bijlage 4 van het Reglement
basisregistratie personen Waalwijk, vastgesteld op 9
september 2014.

Volgens het reglement mogen enkel algemene gegevens
worden verstrekt: naam, geslacht, naam partner, het
adres, geboortedatum en evt. datum van overlijden.
Vaststellen nota
Bijgaande nota “Lokaal Educatieve Agenda 2016-2020
"Lokaal Educatieve Verdiepen en Verbreden” (hierna: nota LEA) gaat in op de
Agenda 2016-2020 versterking van de samenwerking tussen de voorschoolse
verdiepen en
instellingen, het onderwijs en organisaties voor
Verbreden"
jeugd(hulp). Het doel hiervan is om alle jeugdigen van 023 jaar thuisnabij educatie en ondersteuning te bieden
aansluitend bij hun mogelijkheden en talenten om
enerzijds achterstanden te voorkomen en terug te dringen.
Anderzijds om de kansen op een goede schoolloopbaan en
maatschappelijke carrière te optimaliseren.
Het accent ligt op drie pijlers:
1. het bevorderen van de taalvaardigheid;
2. het bevorderen van de samenwerking tussen school en
ouders en het ondersteunen van ouders bij de
schoolloopbaan van hun kind;
3. het versterken van de samenhang en afstemming
tussen de diverse beleidsterreinen.

Het college besluit,
• akkoord te gaan met de nota "Lokaal Educatieve
Agenda 2016-2020 Verdiepen en Verbreden” en deze
vast te stellen, met dien verstande dat het budget
ook na 2016 beschikbaar blijft;
• de beleidsregel “projecten in het kader van Lokale
Educatieve Agenda Gemeente Waalwijk” (startnotitie
LEA 2008-2010) in te trekken per d.d. 10 november
2015.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-11-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Per pijler zijn specifieke doelstellingen opgenomen in de
nota LEA. Na accordering van deze nota wordt een
uitvoeringsprogramma ontwikkeld voor de pijlers 1 en 2
samen en voor pijler 3. Een uitvoerend netwerk o.l.v. een
ketenregisseur is verantwoordelijk voor de realisatie van
de activiteiten in de uitvoeringsprogramma's. De
benodigde financiële middelen voor de activiteiten zijn
beschikbaar vanuit de LEA partners, organisaties, van het
Rijk en onze gemeente. De inzet van middelen wordt bij
de realisatie van de uitvoeringsprogramma's aan het
college voorgelegd.
Middels een convenant (onderdeel van de nota LEA)
maken de LEA partners afspraken over doelstellingen,
aanpak, werkwijze, inzet van middelen, communicatie en
monitoring.
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Praktijkonderzoek
'Aanpak taal:
ouders en kind
samen'

De beleidsregel “projecten in het kader van Lokale
Educatieve Agenda Gemeente Waalwijk” (behorend bij de
startnotitie LEA 2008-2010) komt met de vaststelling van
deze nota LEA te vervallen. De subsidiemogelijkheden
t.a.v. de nota LEA zijn opgenomen in Subsidieregeling
Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2016.
Waalwijk neemt deel aan het praktijkonderzoek van het
ministerie SZW vanuit ‘Aanpak taal: ouders en kind
samen' (taalontwikkeling van laaggeletterde en
laagopgeleide ouders te vergroten, zodat zij beter kunnen
participeren in de samenleving). Ministerie SZW heeft door
Waalwijk Taalrijk (WT) gemeente Waalwijk (en nog 8
andere) gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen.
Het onderzoek wordt door Sardes uitgevoerd en SZW stelt
hiervoor per gemeente € 7.440,- beschikbaar.
Uitgebreider onderzoek

Het college besluit,
- Akkoord te gaan met het onderzoek door Sardes in
2015 en in 2016;
- Hiervoor een totaal bedrag van € 17.480 (€ 1.630
uit budget Onderzoek & Statistiek en
€ 6.290 in 2015 en € 9.560,- in 2016 uit budget
onderwijsachterstandenbeleid) in te zetten.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-11-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
In december 2014 is de nota WT vastgesteld. Vanuit de
visie ‘Het streven dat elk kind en elke ouder functioneel
geletterd is en blijft' en het uitgangspunt ‘Actieve inzet op
(educatief) partnerschap met alle ouders' heeft Sardes in
opdracht van de werkgroep WT de onderzoeksvraag voor
Waalwijk breder gesteld. Tot nu toe is er veel aandacht
uitgegaan naar ouderbeleid en VVE. Met WT zijn we nu in
een fase aangekomen de doorgaande lijn door te trekken
naar het voortgezet onderwijs. Daarom is gekozen om het
onderzoek te richten op ouders met kinderen in het VO. De
insteek voortgezet onderwijs is van groot belang, omdat
de ondersteuning van ouders niet moet ophouden aan het
einde van de basisschool. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan de doelstelling ouders* uit WT. Met het
onderzoek in 2015 en in 2016 willen de
samenwerkingspartners WT zicht krijgen op de wijze
waarop ouders in het algemeen en laaggeletterde ouders
in het bijzonder, betrokken kunnen worden bij de school
en hoe scholen educatief partnerschap kunnen realiseren.
Het betreft 1. een uitgebreid onderzoek naar
ouderbetrokkenheid onder alle VO scholen en 2. een
specifiek onderzoek (2x vragenlijst ouders) i.s.m. SG De
Overlaat onder alle ouders van leerlingen uit het 1e jaar.
De vragenlijst is hierna bruikbaar voor andere VO-scholen.
De verwachte opbrengsten voor WT:
• Stand van zaken (nulmeting) van de wijze waarop
scholen voor voortgezet onderwijs partnerschap met
(laaggeletterde) ouders vormgeven.
• Concrete handvatten voor het realiseren van een
doorgaande lijn in ouderbeleid van primair naar voortgezet
onderwijs.
• Adviezen voor het voortgezet onderwijs voor het
realiseren van een partnerschap met (laaggeletterde)
ouders.
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Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het
uitgebreide praktijkonderzoek door Sardes en hiervoor €
17.480,- (totale kosten € 24.920 - bijdrage SZW aan
Sardes van € 7.440 = € 17.480) beschikbaar te stellen. De
kosten ten laste te brengen van het beschikbare budget
Onderzoek en Statistiek (2015: € 1.630,-) en het
Onderwijsachterstandenbeleid (2015:€ 6.290/2016:€
9.560).
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* Ouders zijn zich bewust hoe belangrijk een goede
taalontwikkeling is voor het functioneren van hun kind, nu
en in de toekomst; Ouders doen ontwikkelings- en
onderwijsondersteunende activiteiten met hun kind,
gericht op taal- en leesontwikkeling; Ouders ontvangen
(indien nodig) extra ondersteuning en/of scholing,
om hun kind gerichter te kunnen ondersteunen.
Bruikleen van
Naar aanleiding van een recent verzoek om ruimte in het
faciliteiten stadhuis stadhuis ter beschikking te stellen aan derden (Woonmarkt
aan derden
zaterdag 19 maart) is vanuit uw college gevraagd naar
een algemeen overzicht van de daarmee samenhangende
interne kosten.
In dit advies treft u een uitwerking daarvan.
Vooraf
Evenementen in het stadhuis kunnen variëren naar aard,
omvang en complexiteit afhankelijk van het aantal
aanwezigen, benodigde beveiliging, gebruik voorzieningen,
en personele inzet.
Of, en zo ja in welke mate de gemeente Waalwijk haar
stadhuis beschikbaar stelt aan derden voor het
organiseren van activiteiten zal mede afhangen van de
vraag of hier een algemeen belang mee gediend is. Dit zou
dan ook per aanvraag beoordeeld moeten worden waarbij

Het college besluit,
om bij aanvragen van derden om de centrale hal,
vide of vergaderruimten ter beschikking te stellen
voor het organiseren van evenementen de
onderstaande interne kosten in hun afweging mee te
nemen bij de besluitvorming daarover.
Gebruik hal incl. energie, schoonmaak € 375,00
Vergadercentrum incl. Koffie, thee, AVM
Gebruik Raadszaal/vide € 300,00
Gebruik vergaderruimte groot € 120,00
Gebruik vergaderruimte klein € 75,00
Personele inzet bode, beveiliging en catering
afhankelijk van de inzet á € 27,00 per uur
Overige faciliteiten en diensten op aanvraag.
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rekening gehouden wordt met mogelijke precedentwerking
en het belang van plaatselijke commerciële zaal
aanbieders.
Er van uitgaande dat de gemeente Waalwijk belang kan
hebben bij het organiseren van evenementen door derden
in het stadhuis is onderstaand overzicht opgesteld. Beoogd
is om de werkelijke kosten per onderdeel in beeld te
hebben om als hulpmiddel te dienen bij uw besluitvorming
over het al dan niet ter beschikking stellen van het
stadhuis voor evenementen. Dit los van de besluitvorming
om deze kosten wel of niet in rekening te brengen bij de
organisator.
In verband daarmee treft u onderstaand overzicht van de
werkelijke kosten op de diverse onderdelen die de
gemeente Waalwijk maakt voor het beschikbaar stellen
van haar stadhuis voor evenementen en activiteiten.
Voorgesteld wordt om in voorkomende gevallen dit
kostenoverzicht als uitgangspunt te hanteren.
Tarieven per dagdeel, inclusief energie, schoonmaak,
ontruimen, organisatie.
Gebruik hal incl. energie, schoonmaak € 375,00
Vergadercentrum incl. Koffie, thee, AVM
Gebruik Raadszaal/vide € 300,00
Gebruik vergaderruimte groot € 120,00
Gebruik vergaderruimte klein € 75,00
Personele inzet bode, beveiliging en catering kosten á €
27,00 uur
Overige faciliteiten en diensten op aanvraag.
Deze kosten zijn gebaseerd op onze netto werkelijke
kosten, afschrijving, onderhoud en beheer gerekend naar

Nr.

Onderwerp

B03.OOT

Subsidieregeling
maatschappelijke
ontwikkeling 2016

COLLEGEBESLUITEN D.D. 10-11-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
dagdeel. Prijzen zijn excl. Btw.
Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Het College heeft middels collegebesluit van 3 november
Het college besluit,
j.l. verzocht nadere informatie te verstrekken over de
• Akkoord te gaan met de nieuwe subsidieregeling
gevolgen van de wijzigingen in jeugdsubsidie. In het
maatschappelijke ontwikkeling 2016 en deze vast te
collegevoorstel d.d. 3 november, zie bijlage 1, stellen wij
stellen.
voor om voortaan alleen het aantal jeugdleden woonachtig
in de gemeente Waalwijk te subsidiëren. Zoals u ook in dit
voorstel kunt lezen, sluit het sportbeleid hiermee aan bij
reeds bestaand beleid op andere beleidsterreinen. Eerder
heeft de gemeente Waalwijk bijvoorbeeld ten aanzien van
de amateurkunst besloten om alleen leden woonachtig in
de gemeente Waalwijk te subsidiëren.
Op verzoek van het College is het excellbestand
toegevoegd waarin is berekend wat de gevolgen per
sportvereniging zijn. Hieruit blijkt dat de gevolgen
minimaal zijn. 1/3 deel van de verenigingen (13 van de
39) gaan er in meer of mindere mate op achteruit.
Variërend tussen de €10 tot € 500. Om de
sportverenigingen tegemoet te komen, hanteren we een
overgangsjaar waardoor er voor 2016 geen concrete
gevolgen voor de sportverenigingen zijn. Het bedrag wat
zij minder zouden krijgen dan 2015 wordt als
activiteitenbudget gecompenseerd. Daarnaast hebben de
verenigingen juist meer mogelijkheden om subsidie aan te
vragen maar deze subsidie is op activiteiten gericht (in
plaats van exploitatie). Hiermee stimuleren we dat
sportverenigingen meer activiteiten organiseren die
aansluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Denk
bijvoorbeeld aan clinics tijdens gymles en naschoolse tijd,
dit met ondersteuning door de buurtsportcoach. Of
sportgerelateerde activiteiten die bijdragen aan de
transitiedoelstellingen in het sociale domein.
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Als u akkoord gaat met het voorstel om voortaan alleen de
jeugdleden woonachtig in de gemeente Waalwijk te
subsidiëren, halen we het verschil tussen
sportverenigingen en andere verenigingen weg en
hanteren we één lijn ten aanzien van het subsidiëren van
leden van verenigingen. Ook andere gemeenten
subsidiëren vaak alleen de leden woonachtig in eigen
gemeente. Daarnaast biedt het een helder kader en wordt
de toetsing vereenvoudigd omdat de eis dat er minstens
15 actieve jeugdsportleden en tenminste 70% van het
totale jeugdsportledenbestand uit de gemeente Waalwijk
moet komen vervalt.
Wij stellen daarom voor om op basis van deze aanvullende
informatie alsnog akkoord te gaan met de subsidieregeling

