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Eerder dit jaar is de nieuwe Verordening leerlingenvervoer
de beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Waalwijk
gemeente Waalwijk 2020 vastgesteld. Bij de verordening horen
2020 vast te stellen.
beleidsregels ter verduidelijking. De huidige beleidsregels zijn
opgesteld in 2014 en dienen te worden geactualiseerd zodat deze
aansluiten bij de huidige en actuele verordening. In deze regels
zijn voorwaarden en regels nader uitgewerkt en wordt ruimte
geboden om maatwerk te kunnen leveren in het geval kinderen
zelfstandig kunnen leren reizen. De beleidsregels
leerlingenvervoer gemeente Waalwijk 2020 bevatten enkele
wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels 2014.
Van Mikz Kinderopvang is een verzoek ontvangen voor een
aanvullende subsidie van € 115.000 voor de uitvoering van
peuteropvang en voorschoolse educatie (ve). De reeds verleende
subsidie 2020 van € 621.509 (collegebesluit 10 december 2019)
is gebaseerd op een aanbod van 10 uur ve in de week. Per 1-82020 is het ve aanbod bij wet gewijzigd van 10 naar 16 uur per
week. Meer uren per dagdeel betekent dat er meer subsidie
nodig is voor de uitvoering van (ve)peuteropvang. Mikz heeft bij
de aanvraag april 2019 geen rekening gehouden met de kosten
van deze uitbreiding omdat de datum invoering wet 'Aanbod 16
uur ve per week' toen nog niet bekend was. De gemeente heeft
via de Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 20192023 meer rijksmiddelen ontvangen om de uitbreiding ve te
bekostigen. Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het
verzoek van Mikz en hen een aanvullende subsidie te verlenen.
Mikz voldoet aan de voorwaarden uit de Regeling peuteropvang
en voorschoolse educatie 2020 gemeente Waalwijk. Specifiek in
artikel 7, lid 4 van deze Regeling is opgenomen dat als
gedurende het subsidiejaar blijkt dat er meer subsidie nodig is,
de houder een aanvraag kan doen voor een aanvullende
subsidie. Het bedrag van € 115.000 kan ten laste worden
gebracht van het hiervoor beschikbare budget
Onderwijsachterstandenbeleid. Dit is conform de
programmabegroting 2020.
Deze collegeperiode geven we vorm aan maatschappelijke
activering. Momenteel hebben we vier lopende experimenten.
Hardlopen is momenteel één van de manieren waarop we
inwoners die thuiszitten weer willen activeren. We zien hiervan

- Akkoord te gaan en Mikz een aanvullende subsidie te
verlenen van € 115.000. Deze aanvullende subsidie wordt
samen met de eerder verleende budgetsubsidie 2020 op
basis van het werkelijke aantal uur bezette peuterplekken
vastgesteld (artikel 7, lid 5 van de Regeling peuteropvang
en voorschoolse educatie 2020 gemeente Waalwijk).
- Het bedrag ten laste te brengen van de beschikbare
middelen Onderwijsachterstandenbeleid.

1. In te stemmen met het experiment van 'Bewegen Werkt'
voor de duur van netto 6 maanden met 6 weken
voortraject. De kosten hiervan bedragen €21.476 (exclusief
BTW).
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positieve effecten, echter is de drempel te hoog. We bedienen
hierdoor een (te) kleine doelgroep. We willen daarom bezien of
we met laagdrempelige beweegactiviteiten de positieve effecten
ook bereiken en tevens een brede doelgroep kunnen bedienen.
We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan om te
komen tot een nieuw experiment met een aantal nieuwe
elementen. Hierdoor experimenteren we met de verschillende
mogelijkheden om inwoners te activeren. In dit voorstel werken
we dit verder uit en vragen wij uw akkoord.
Elk kwartaal maken we een statusupdate met raadsinfobrief om
de raad, ketenpartners en andere geïnteresseerden te informeren
over de voortgang van het project Waalwijk Omgevingswetproof. Daaruit volgen twee documenten voor vaststelling door
het college. Ten eerste een bijstelling van het plan van aanpak
vanwege de gewijzigde invoeringsdatum. Ten tweede een
deelprojectplan voor de Omgevingsvisie 1.5 met bijbehorende
raadsinfobrief.
In de raadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de raad besloten
om, op basis van een financiële raming van een uitgewerkt
schetsontwerp openbare ruimte en een met Lidl gesloten
anterieure overeenkomst, in totaal € 347.450 beschikbaar te
stellen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het kader
van de integrale gebiedsopgave buurtwinkelcentrum Laageinde.
Hiervan is € 307.450 ten laste gebracht van het restant IUP.
Daarnaast is een bedrag ad. € 40.000 uit een voor deze
ontwikkeling benodigde grondtransactie aangewend voor
financiering van gemeentelijke kosten. In dezelfde periode is het
schetsontwerp openbare ruimte gepresenteerd aan omwonenden
en zijn zij in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
Als gevolg van het doorlopen participatietraject is het ontwerp
voor de openbare ruimte buurtwinkelcentrum Laageinde
ingrijpend veranderd en geoptimaliseerd. In de vergadering van
21 april 2020 heeft uw college het aangepaste ontwerp voor
herinrichting van de openbare ruimte buurtwinkelcentrum
Laageinde vastgesteld. Dit vastgestelde ontwerp vormde de basis
voor de aanbesteding openbare ruimte Buurtwinkelcentrum
Laageinde.
Op basis van het doorlopende aanbestedingstraject blijkt dat de
totale kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte

Besluit
2. In te stemmen met een mogelijkheid tot verlenging van
het experiment indien de samenwerking bevalt met
'Bewegen Werkt' voor de duur van netto 6 maanden en 6
weken voortraject. De kosten hiervan bedragen €21.476
(exclusief BTW).
3. Kosten 2021 € 42.952 ten laste brengen van 6613055
Maatschappelijke activering.
1. In te stemmen met het bijgestelde Plan van aanpak
Waalwijk Omgevingswet-proof, versie 1.0.1, inclusief
bijlagen.
2. In te stemmen met het deelprojectplan Omgevingsvisie
1.5 met de bijbehorende raadsinformatiebrief.
3. In te stemmen met de bijgevoegde Statusupdate
Waalwijk Omgevingswet-proof Q3 2020 met de
bijbehorende raadsinformatiebrief.
1. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
2. dit raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering
van 4 november 2020.
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buurtwinkelcentrum Laageinde meer bedragen dan de eerder
geraamde € 615.000. Er dient daarom bij de raad aanvullend
krediet te worden aangevraagd. Het college wordt voorgesteld in
te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en dit raadsvoorstel te
agenderen voor de raadsvergadering van 4 november 2020.
Bijgaande raadsinformatiebrief gaat over het toezicht van
bijgaande raadsinformatiebrief door te sturen naar de raad.
rechtmatigheid binnen het sociaal domein.
Hierbij wordt de Cultuurnota 2021-2024 ter besluitvorming
aangeboden. Om de komende jaren vanuit één perspectief
sturing te geven aan onze culturele ambities is dit een
kaderstellende nota inclusief eerste uitvoerende acties. Dit alles
is gebaseerd op een groot aantal gesprekken met interne en
externe betrokkenen, deskresearch, enquête en overleg met
enkele raadsleden.
De huidige verordeningen voor maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en jeugdhulp zijn aan herziening toe. De voorgestelde
aanpassingen zijn ingegeven door relevante jurisprudentie, de
wens en noodzaak voor meer controle en handhaving en het
nader definiëren van wettelijke begrippen. In de bijlage vindt u:
- een raadsvoorstel;
- een document met toelichting op de voorgestelde wijzigingen;
- de nieuwe versies van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Waalwijk 2021 en Verordening jeugdhulp Waalwijk
2021;
- een advies van de Sociale Adviesraad Waalwijk (SAR) en een
voorgestelde reactie op dit advies
Wij adviseren u dit raadsvoorstel met bijbehorende bijlagen voor
te leggen aan de gemeenteraad, zodat zij de nieuwe
verordeningen kan vaststellen. En kennis te nemen van het
advies van de SAR en hierop te reageren met bijgevoegde
conceptbrief.
Op 9 januari van dit jaar bent u de raad door het college
bijgepraat over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hierbij
kwamen zowel de maatregelen die we namen om de tekorten
terug te dringen als de ontwikkelingen in ons toegangsteam aan
bod.

aan de raad voor te stellen om:
*Akkoord te gaan met de Cultuurnota 2021-2024 en de
richtinggevende kaders waarlangs het beleid zich de
komende jaren dient te ontwikkelen, met dien verstande
dat de formulering van het resultaat zoals vermeld op
pagina 15 van de cultuurnota i.o.m. de portefeuillehouder
moet worden aangepast.
- in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de
verordeningen;
- de raad te adviseren de nieuwe verordeningen vast te
stellen middels bijgevoegde raadsvoorstel; en
- kennis te nemen van het advies van de Sociale
Adviesraad Waalwijk en hierop te reageren met
bijgevoegde conceptbrief.

- Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief m.b.t.
ontwikkelingen sociaal domein, met dien verstande dat nog
een aantal tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd.
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Sindsdien waren er grote inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen in het sociaal domein (de Jeugdwet en Wmo). Met
deze raadsinformatiebrief willen wij de raad hierover op de
hoogte brengen. Specifiek gaan we in op de oplopende tekorten
en het onderzoek van Follow the Money.

