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In de collegevergadering van 13 oktober 2020 is besloten om in
te stemmen met de volgende op de huisvestingsprogramma’s
2020 en 2021 opgenomen voorzieningen: vervangende
nieuwbouw RKBS Meerdijk, tijdelijke uitbreiding SBO Het
Zilverlicht en uitbreiding eerste inrichting Villa Vlinderhof. De
beschikkingen op deze verzoeken zijn op 15 oktober 2020
verzonden. Ten aanzien van de aanvragen voor vervangende
nieuwbouw van RKBS Vrijhoeve en PC Koningsschool heeft uw
college besloten om, voordat hier definitief mee wordt
ingestemd, eerst in overleg te treden met de schoolbesturen
Stichting Leerrijk! en Willem van Oranje Scholengroep om een
beeld te krijgen van de ideeën die de schoolbesturen hebben bij
de realisering van het nieuwe gebouw. Dit overleg heeft
plaatsgevonden op 16 november 2020.
Tijdens het overleg hebben de scholen aangegeven dat zij
wensen te komen tot een tweede schoolgebouw in Landgoed
Driessen dat huisvesting biedt aan de scholen RKBS Vrijhoeve en
PC Koningsschool. Een schoolgebouw waarin sprake is van
gezamenlijk gebruik van ruimten (aula,
speellokaal etc.) en waarin, bij groei en krimp, lokalen onderling
kunnen worden uitgewisseld. Afgesproken is om e.e.a. vast te
leggen in een door gemeente en schoolbesturen te ondertekenen
intentieovereenkomst.
In 2019 zijn de samenwerkingsafspraken met het zorg- en
veiligheidshuis Midden Brabant vernieuwd. De gemeente Tilburg
is gastheer van het zorg- en veiligheidshuis en voert diensten uit
ten behoeve van de regiogemeenten. Met deze
dienstverleningsovereenkomst wordt aan de gemeente Tilburg
opdracht verleend de in de samenwerkingsafspraken genoemde
taken uit te voeren.
Sinds de Woningwet 2015 maken corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties jaarlijks prestatieafspraken volgens een
vast stramien. Zo ook in Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.
Hier is Casade veruit de grootste corporatie. Na vijf jaar per
gemeente afzonderlijke afspraken opstellen, maken we nu
gezamenlijke afspraken.
Conform de Woningwet gaan deze over:
•
Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep;
•
Huisvesting urgente doelgroepen en Wonen met zorg en

Besluit
1. De vervangende nieuwbouw van PC Koningsschool en
RKBS Vrijhoeve in Landgoed Driessen (twee scholen onder
één dak) op te nemen op het huisvestingsprogramma 2020
en op korte termijn een voorstel aan de raad te doen tot
het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet;
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptintentieovereenkomst waarin gemeente en schoolbesturen
de intentie uitspreken om te komen tot een flexibel gebouw
met een goede uitwisselbaarheid van lokalen en maximale
gezamenlijke inzet van ruimten, met dien verstande dat in
de intentieovereenkomst bij de punten 'komen met elkaar
overeen dat', bij punt 1 'bevorderen' moeten worden
vervangen door 'zorgen'. En punt 5 moet worden
vervangen door: de gemeente Waalwijk is bouwheer.
3. Wethouder Odabasi wordt gemachtigd om de
intentieovereenkomst te ondertekenen.

kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst
de burgemeester namens het college de
dienstverleningsovereenkomst te laten ondertekenen

•
Instemmen met de Gezamenlijke
Prestatieafspraken 2021-2025 in de gemeenten Dongen,
Loon op Zand en Waalwijk met de Casade en de betrokken
huurdersbelangenverenigingen.
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ouderenhuisvesting;
•
Nieuwbouw, Verkoop, Liberaliseren van huurwoningen,
investeringen in vrije sector en koop
•
Duurzaamheid, Energiezuinigheid en Kwaliteit;
•
Gewenste inzet voor leefbaarheid.
Bij collegebesluit van 22 november 2011 is de directeur van de
GGD Hart voor Brabant aangewezen als toezichthouder zoals
bedoeld in artikelen 1.61 en 2.19 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Door actuele wetgeving
(gewijzigde naam Wet kinderopvang) en huidige benaming
directeur GGD (als zijnde directeur publieke zorg (DPG)) hebben
we van de GGD Hart voor Brabant het verzoek ontvangen om
met bijgaand aanwijzingsbesluit de DPG aan te wijzen als
toezichthouder kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.61 van de
Wet kinderopvang.Artikel 1.61 van de Wet kinderopvang luidt:
Het college ziet toe op de naleving van de bij of krachtens de
artikelen 1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en met
1.59 gestelde regels, onderscheidenlijk de krachtens artikel 1.65
gegeven aanwijzingen en bevelen en de krachtens artikel 1.66,
eerste lid, gegeven bevelen tot sluiting dan wel de krachtens
artikel 1.66, tweede lid, uitgevaardigde verboden en de in de bij
artikel 1.50b vastgestelde algemene maatregel van bestuur
vastgelegde basisvoorwaarden voor kwaliteit van voorschoolse
educatie. Het college wijst de directeur publieke gezondheid van
de GGD, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke
gezondheid, aan als toezichthouder.
Hierbij wordt u de Tarievenregeling 2021 ter vaststelling
aangeboden. In deze regeling zijn de tarieven voor de
gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden
per 1 januari 2021 opgenomen. De tarieven zijn overeenkomstig
de vastgestelde begroting t.o.v. 2020 geïndexeerd met het
inflatiecorrectiepercentage van 2%.
I.v.m. de subsidieregeling coronacrisis Waalwijk ontvangen we
regelmatig aanvragen van organisaties uit het maatschappelijk
middenveld in Waalwijk. Met dit voorstel willen we u voor 3
organisaties een voorstel doen m.b.t. de aanvraag die zij gedaan
hebben om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te
laten komen.
Momenteel is er nog € 480.300 beschikbaar t.b.v. deze subsidies.

Besluit

met bijgaand aanwijzingsbesluit de directeur publieke
gezondheidszorg (DPG) van de GGD Hart voor Brabant aan
te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61
van de Wet kinderopvang. Tevens is daarbij besloten om
de DPG toe te staan om in zijn plaats één of meerdere
medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid
van de DPG op te treden als toezichthouder in het kader
van de Wet kinderopvang.

Per 1 januari 2021 de bijgevoegde Tarievenregeling 2021
vast te stellen en de Tarievenregeling Sport 2020 in te
trekken.

- Akkoord te gaan met een subsidieverlening van € 9.000
aan het Parkpaviljoen
- Akkoord te gaan met een subsidieverlening van € 1.500
aan Buurtwerk Vrijhoeve
- Akkoord te gaan met een subsidieverlening van € 850
aan St. Crispinus
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Besluit
Indien het College conform advies besluit resteert er nog €
468.950
Sinds de Woningwet 2015 maken corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties jaarlijks prestatieafspraken volgens een
vast stramien.
Thuisvester heeft in gemeente Waalwijk het zorgcomplex aan de
Kerkstraat 23 te Waspik in eigendom, bestaande uit 63
zorgappartementen. Zorginstelling De Riethorst Stromenland
huurt het complex van Thuisvester en wijst de
zorgappartementen toe aan de bewoners.
Ieder jaar stelt uw college Nadere Regels op voor de
subsidieverstrekking voor het komende jaar. In 2021 zal er voor
ruim €10 miljoen subsidie verstrekt worden aan organisaties ten
behoeve van activiteiten. Hiermee worden onder andere
evenementen georganiseerd, scoutingverenigingen ondersteund,
theatervoorstelling mogelijk gemaakt, de bibliotheek in stand
gehouden, het vrijwilligerswerk ondersteund, de voor-en
vroegschoolse educatie gefaciliteerd, het jeugd- en jongerenwerk
ondersteund, etc.
Naar aanleiding van deze subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling 2021 is ook de Regeling peuteropvang en
voorschoolse educatie gemeente Waalwijk 2021 gewijzigd voor
2021. 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).

•
Instemmen met de Prestatieafspraken Thuisvester
2021-2025.

- de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2021
vast te stellen, en tegelijkertijd de subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling 2020 in te trekken.
- de Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Waalwijk 2021 vast te stellen en tegelijkertijd de
Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Waalwijk 2020 in te trekken

