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De Kindereijk:
vaststelling subsidie
2019 voor uitvoering
peuterspeelzaalwerk
en VVE
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Van kinderopvangorganisatie De Kindereijk is een verzoek
ontvangen voor vaststelling subsidie 2019 van € 35.006. Met
deze subsidie is uitvoering gegeven aan Peuteropvang en Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE). Aan De Kinderijk is een
subsidie verleend van € 136.305 op basis van de regeling
Peuteropvang en VVE 2019. In artikel 6 van deze regeling is
vastgelegd dat vaststelling plaats vindt op basis van
het werkelijke aantal uur bezette peuterplekken. Hieronder wordt
verstaan het aantal afgenomen uren per
werkelijk bezette plek door reguliere- of VVE-peuters. Indien bij
vaststelling blijkt dat er sprake is van minder bezette uren dan
wordt het te veel aan verleende subsidie teruggevorderd.
De Kindereijk is een nieuwe aanbieder van kortdurende
(VVE)peuteropvang. Door vertraging van de verbouwing van hun
nieuwe pand zijn ze pas in september 2019 gestart met de
organisatie/uitvoering i.p.v. januari 2019. Hierdoor zijn er minder
uren (VVE)peuteropvang gemaakt dan begroot.
Subsidie 2019

Verleend
€ 34.320

Aanvraag
vaststelling
€2.426

Terug te
vorderen
€ 31.894

1. Regulier
peuterspeelzaa
l-werk
2.
VVE

€ 101.985

€31.312

€ 70.673

3.
PasWijzerhoud
er
(VVE)

€ 0 ,00

€1.268

- € 1.268

Totaal

€ 136.305

€35.006

€ 101.299

Uit het financieel- en activiteitenverslag blijkt dat de subsidie
rechtmatig en doelmatig is besteed.
De werkelijk kosten zijn € 35.006. Daarom wordt voorgesteld om

Besluit
- de subsidie 2019 'uitvoering PSZ en VVE' voor De
Kindereijk vast te stellen op € 35.006 en het
teveel verleende subsidie van € 101.299 terug te vorderen;
- het bedrag van € 69.405 (€ 70.673 VVE – € 1.268
PasWijzerhouder) te storten in de reserve
GOAB (Onderwijsachterstandenbeleid, conform specifieke
uitkering Rijk) en het bedrag van € 31.894 terug te boeken
ten gunste van de algemene middelen;
- het totale voordeel van € 101.299 te verwerken in het
Najaarsbericht 2020.
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Vaststelling subsidie
'HBO-er op VVE
groep (VVE coach)
2019'

B03.OOT

Mikz, vaststelling
subsidie 2019 voor
uitvoering
peuterspeelzaalwerk
en VVE
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de subsidie 2019 conform verzoek van De Kindereijk vast te
stellen op € 35.006 en het bedrag van € 101.299 (€ 136.305 - €
35.006) terug te vorderen.
We hebben van Mikz het verzoek ontvangen om vaststelling van
de subsidie 2019 voor 'HBO-er op de VVE groep (VVE coach)'*
van € 59.237. Aan Mikz is hiervoor een subsidie verleend van €
75.000 op basis van artikel 3 van de Subsidieregeling
Maatschappelijke ontwikkeling 2019.
Uit het financieel- en activiteitenverslag blijkt dat de subsidie
rechtmatig en doelmatig is besteed. De invulling/werving van de
VVE-coach heeft langer geduurd. Hierdoor zijn er in 2019 minder
uren gemaakt dan begroot en komt een deel van de subsidie
terug. Voorgesteld wordt om de subsidie conform verzoek van
Mikz vast te stellen op € 59.237 en het bedrag van € 15.763 (€
75.000-€ 59.237) terug te vorderen.
* Verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie
(Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)), het gemeentelijk
VVE-beleid Jongleren 0-6 (verhogen kwaliteit VVE) en de
aanbevelingen uit het rapport van de Onderwijsinspectie
‘Toezicht kwaliteit VVE’.
Van Mikz Kinderopvang is een verzoek ontvangen voor
vaststelling subsidie 2019 van € 587.058. Met deze subsidie is
uitvoering gegeven aan Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE). Aan Mikz is een exploitatiesubsidie verleend van
€ 764.223 op basis van de regeling Peuteropvang en VVE 2019.
In artikel 6 van deze regeling is vastgelegd dat vaststelling plaats
vindt op basis van het werkelijke aantal uur bezette
peuterplekken. Hieronder wordt verstaan het aantal afgenomen
uren per werkelijk
bezette plek door reguliere- of VVE-peuters. Indien bij
vaststelling blijkt dat er sprake is van minder bezette uren dan
wordt het te veel aan verleende subsidie teruggevorderd.
In 2019 was het plan om op enkele locaties van Mikz van 10 naar
16 uur VVE* te gaan. De organisatie hiervoor (menskracht,
locatie, communicatie ouders) heeft Mikz in 2019 niet rond
gekregen. Hierdoor zijn er minder uren (VVE)peuteropvang
gemaakt dan begroot.

Besluit

- de subsidie 'HBO-er op VVE uitvoering PSZ en VVE (VVEcoach) 2019' voor Mikz vast te stellen op € 59.237 en het
teveel aan verleende subsidie van € 15.763 terug te
vorderen;
- het bedrag te storten in de reserve GOAB
(Onderwijsachterstandenbeleid, conform specifieke
uitkering Rijk);
- het voordeel van € 15.763 te verwerken in het
Najaarsbericht 2020

de subsidie 2019 'uitvoering PSZ en VVE' voor Mikz vast te
stellen op € 587.058 en het teveel verleende subsidie van €
177.165 terug te vorderen;
- het bedrag van € 124.178 (€ 93.849 VVE + € 30.329
PasWijzerhouder) te storten in de reserve
GOAB (Onderwijsachterstandenbeleid, conform specifieke
uitkering Rijk) en het bedrag van € 52.987 terug te Pagina
2 van 2 boeken ten gunste van de algemene middelen;
- het totale voordeel van € 177.165 te verwerken in het
Najaarsbericht 2020.
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Besluit
Subsidie
Verleend
Aanvraag vast Terug te
2019
-stelling
vorderen
1. Regulier
€166.354 €113.367
€ 52.987
peuterspeelzaalw
erk
2.
€490.216 €396.367
€ 93.849
VVE
3.
€107.653 € 77.324
€ 30.329
PasWijzerhouder
(VVE)
Totaal
€764.223 €587.058
€ 177.165

Uit het financieel- en het activiteitenverslag blijkt dat de subsidie
rechtmatig en doelmatig is besteed. De werkelijk kosten zijn €
587.058. Daarom wordt voorgesteld om de subsidie 2019
conform verzoek van Mikz vast te stellen op € 587.058 en het
bedrag van € 177.165 (€ 764.223 - 587.058) terug te vorderen.
*De uitbreiding van 10 naar 16 uur VVE per week is een
wettelijke verplichting v.a. 1-8-2020. Om dit te organiseren
ontvangen gemeenten v.a. 2019 extra middelen via de specifieke
uitkering Onderwijsachterstandenbeleid.
B04.OOT

Invulling
Koploperschap
Cliëntondersteuning
2020 2021 2022 en
Budgetsubsidie 2020

Al jaren wordt aan Contour de Twern jaarlijks subsidie verstrekt
voor uiteenlopende activiteiten op het terrein van welzijnswerk.
Contour de Twern werkt vanuit het motto “Iedereen telt mee,
iedereen doet mee”. Voor 2020 heeft Contour de Twern een
subsidie aangevraagd van €1.122.220. In bijgaand voorstel leest
u welke activiteiten Contour de Twern daarvoor in 2020 in
Waalwijk gaat aanbieden, en hoe dat verantwoord zal worden.
Eind 2019 is Waalwijk verkozen tot Koplopergemeente
Cliëntondersteuning. Onze gemeente fungeert daarmee landelijk
als voorbeeldgemeente en ambassadeur voor andere gemeenten.
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk instrument
om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te
versterken. Het helpt inwoners passende zorg en ondersteuning
te regelen. Onze aanpak wordt het Waalwijkse model genoemd.

- Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van VWS
d.d. 22 april 2020 inzake de honorering van het Waalwijkse
Koploperplan Cliëntondersteuning 2020-2021-2022 en het
plan dat hieraan ten grondslag ligt;
- Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag door
ContourdeTwern inzake de uitvoering van het Waalwijkse
Koploperplan Cliëntondersteuning 2020-2021-2022
waarvan de bekostiging geschiedt middels de toegekende
subsidie ad. € 229.537 door VWS.
- Akkoord te gaan met de hoofdlijnen in de nieuwe
opdracht van Contour de Twern en hiervoor € 1.115.289
aan subsidie te verlenen voor 2020 met betrekking tot de
budgetsubsidie;
- Een bedrag van € 6.931 af te wijzen voor 2020 op grond
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Nota Sport en
Bewegen in Waalwijk
2020-2024
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Kern van dit model is dat de ondersteuning wijkgericht is
georganiseerd en wordt gedaan door getrainde vrijwilligers. Waar
nodig worden professionals ingezet. ContourdeTwern (CdT)
draagt zorg voor de invulling, dit zoveel mogelijk buiten de
gemeente om, om zo de onafhankelijkheid van de indicatiesteller
te waarborgen.
Het ministerie van VWS stelt Koplopergemeenten extra geld
beschikbaar om cliëntondersteuning in de eigen gemeenten
verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren. Samen
met CdT is een plan ingediend dat onlangs is gehonoreerd met
een subsidie van € 229.537 om de komende twee jaar verder
invulling te geven aan cliëntondersteuning. Het subsidiebedrag is
via de meicirculaire beschikbaar gesteld. CdT zal het plan
uitvoeren en heeft hiervoor bij de gemeente Waalwijk een
subsidieaanvraag ingediend. Het plan van aanpak is bijgevoegd,
evenals de brief van VWS d.d. 22 april 2020 inzake de
honorering van het ingediende plan en de toekenning van de
benodigde middelen.
Hierbij wordt de nota Sport en Bewegen in Waalwijk 2020-2024
ter besluitvorming aangeboden. Om de komende jaren vanuit
één perspectief sturing te geven aan onze sportieve ambities is
dit een kaderstellende nota inclusief eerste uitvoerende acties.
Dit alles gebaseerd op een gedegen terugblik en beschouwing
van het lokale en nationale speelveld.
De nota is uitgewerkt langs de thema's van het nationaal
Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’:
Inclusief sporten en bewegen & Vaardig in bewegen, Vitale sporten beweegaanbieders in een positieve sportcultuur en een
Duurzame sportinfrastructuur. Hoofddoel van het nationaal
Sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten
sporten en bewegen. We onderschrijven dit belang samen
met onze betrokken lokale partners en hebben tijdens meerdere
bijeenkomsten in februari jl. initiatieven opgehaald die zijn
opgenomen in een lokaal sportakkoord (zie hyperlink in
hoofdstuk 1 nota). De opgehaalde informatie heeft ook mede als
input gediend voor deze nota. Van het ministerie van
VWS ontvangen we de komende jaren 2020 t/m 2022 driemaal
een jaarlijks bedrag van € 30.000 voor de
uitvoering van het Waalwijks sportakkoord en daarmee ook deze

Besluit
van art. 4:25 van de Awb in verband met de overschrijding
van het subsidieplafond, zoals bepaald in de
subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2020 met
betrekking tot de budgetsubsidie - Akkoord te gaan met
het uitvoeringsplan dat voor 1 jaar geldt zoals deze in de
opdracht staan vermeld
(zie daarvoor de bijlage) met betrekking tot de
budgetsubsidie.
- Raad d.m.v. bestuurdersbrief informeren over het feit dat
Waalwijk Koplopergemeente is m.b.t. Clientondersteuning.

• Akkoord te gaan met de nota Sport en bewegen in
Waalwijk 2020-2024 en de genoemde resultaatbeelden en
richtinggevende kaders waarlangs het beleid zich de
komende jaren dient te ontwikkelen.
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Tussentijdse
evaluatie
maatschappelijke
activering
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vragen ex art. 47
RvO fractie PvdA/
Huisvesting
arbeidsmigranten
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sportnota.
De uitwerking van de nota wordt binnen de beschikbare middelen
uitgevoerd. Extra benodigde budgetten en
accommodatiekredieten worden separaat aan de raad
voorgelegd. Momenteel zijn raadsvoorstellen voor de nieuwe
sporthal in Waspik en het toekomstbestendig maken van de
sportaccommodatie van v.v. SSC ’55 in voorbereiding. De nota
wordt ter behandeling d.d. 3 september 2020 aan de raad
(A) aangeboden.
We zijn ons ervan bewust dat COVID-19 ook invloed heeft op de
uitvoering van deze nota. Bij het schrijven van deze nota was er
nog geen zicht op de mogelijke structurele effecten. Momenteel
wordt op landelijk niveau veel onderzoek gedaan naar de
gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten, het gemeentelijk
sportbeleid, de sportverenigingen en het sport- en
beweeggedrag. Bij de uitvoering van de nota dient met
problematiek zoals een (tijdelijk) verminderd gezonde leefstijl en
terugloop ledenaantal bij sportverenigingen rekening gehouden
te worden. We nemen dit in onze aanpak mee. Hiermee starten
we tijdens de Nationale sportweek van 18 t/m 29 september a.s.
door aan te haken bij landelijke thema's en lokale promotie van
de sportverenigingen en de uitvoering van het Lokaal
sportakkoord.
Deze collegeperiode geven we vorm aan maatschappelijke
activering. In maart 2019 is het eerste experiment gestart. Op
22 augustus 2019 is maatschappelijke activering, samen met één
deelneemster, in de gemeenteraad geweest. In september van
dat jaar hebben we daar drie nieuwe experimenten aan
toegevoegd, met tot slot een vijfde experiment in mei 2020. In
september 2019 is maatschappelijke activering officieel gestart,
inmiddels zijn we dus 10 maanden onderweg. Graag delen wij u
de tussentijdse resultaten van het project. Door middel van een
raadsinformatiebrief willen we ook de gemeenteraad op de
hoogte brengen van de tussentijdse evaluatie.
Door de PvdA is een aantal vragen gesteld over de huisvesting
van arbeidsmigranten. In de brief in de bijlagen worden deze
vragen beantwoord.

Besluit

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie
maatschappelijke activering
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief

De vragen zoals die gesteld zijn door de PvdA in het kader
van art. 47 RvO over de huisvesting van arbeidsmigranten,
te beantwoorden conform de brief in de bijlagen, met dien
verstande dat in de beantwoording moet worden
aangegeven dat het college het door de raad vastgestelde
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Overlast (zwerf)afval
omgeving
Koetshuislaan
Waalwijk

B54.RNO

Art 47 vragen RvO
fractie IJpelaar
inzake ontbreken
voetpad Prof.
Keesomweg
Evaluatie
programmamanagement
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Besluit
beleid uitvoert.
Bewonerscommissie "Kadanz Koetshuislaan" stelt in haar brief en
1. in te stemmen met de brief aan geadresseerde, als
behandeld in de raadsvergadering van 18 juni jongstleden een
reactie op de door hun verstuurde brief aan de
aantal zaken aan de orde omtrent het aanbieden van afval. De
gemeenteraad.
agendacommissie heeft besloten de brief in handen te stellen van
2. de gemeenteraad via de griffie te informeren
het college. Overigens wil de gemeenteraad wel geïnformeerd
middels een kopie van deze brief.
worden inzake de beantwoording.
De context van de brief heeft betrekking op het ontstaan van
(zwerf)afval door het verkeerd aanbieden van afval door
medebewoners van het appartementencomplex. Middels
bijgaande brief geeft het college antwoord hierop.
Beantwoording art. 47 vragen RvO, van Lijst IJpelaar over het
in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief op de art.
ontbreken van een voetpad aan de Prof. Keesomweg te Waalwijk. 47 vragen zoals zijn gesteld door de Lijst IJpelaar over het
ontbreken van een voetpad aan de Prof. Keesomweg te
Waalwijk.
In het coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit is het
programmamanagement voor Binnenstad, Economie en
Veiligheid voor 2019 en 2020 voortgezet. Ook is er een nieuw
programma gestart, het programma Duurzaamheid.
De budgetten voor de programma’s (loonkosten, werkbudgetten
en uitvoeringsbudget) zijn door de gemeenteraad beschikbaar
gesteld voor 2019 en 2020. Afgesproken is dat er na twee jaar,
medio 2021, een evaluatie plaatsvindt.
Die evaluatie bieden wij u bijgaand aan.

1. In te stemmen met de evaluatie
programmamanagement., met inachtneming van een
aantal tekstuele aanpassingen;
2. De gemeenteraad door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief de evaluatie aan te bieden.

