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Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het
verstrekken van een krediet voor de herinrichting van de
openbare ruimte op de locatie De Wierd in de St. Crispijnstraat.
Afgelopen periode is gebruikt om in overleg met de bewoners tot
een gedragen ontwerp te komen van de openbare ruimte. In
oktober 2020 is er een enquête uitgezet onder de bewoners van
de St. Cripsijnstraat en de aanpalende bewoners aan de locatie
De Wierd. Hieruit is een ontwerp tot stand gekomen wat van 16
november t/m 29 november 2020 ter inzage heeft gelegen.
Hierop zijn geen inspreekreacties ingediend. Wij stellen voor om
het ontwerp wat ter inzage heeft gelegen ongewijzigd vast te
stellen.
E-mail inwoner
Op 22 september j.l. heeft een inwoner van Waalwijk een e-mail
'Waalwijk verzaakt
aan de raad gestuurd. De raad heeft besloten dat de reactie op
haar plicht tot
de email kan worden afgehandeld door het college. Uw college
wettelijk verplicht
wordt verzocht om de raad te informeren over de beantwoording
modern natuurbeleid' van de e-mail van de inwoner.
Maatschappelijke
Deze bestuursperiode werken we aan maatschappelijke
activering: coaching
activering, hiermee willen we bij één van de besten horen. We
op weerstand
kennen een grote groep langdurig bijstandsgerechtigden die
thuiszitten, niet meedoen en nauwelijks sociale contacten
hebben. Het gros van hen doet met ons mee en zet stappen om
geactiveerd te worden. Een aantal van hen willen niet deelnemen
en zijn zogenaamde 'minder gemotiveerden'. Zij reageren niet op
de uitnodiging, gaan het gesprek niet aan en leveren veel
weerstand. We willen ook graag dat zij meedoen en minstens het
gesprek met ons aan gaan. Met maatschappelijke activering
hanteren we daarom een norm: iedereen die mee kan doen, doet
mee. Daarvoor zetten we vanaf september 2019 in op deze
minder gemotiveerde groep inwoners met het experiment
"intensieve coaching". Per 01-01-2021 stopt dit experiment, er is
daarom behoefte aan een nieuw experiment. We zijn op zoek
gegaan naar een nieuw experiment om de minder gemotiveerden
weer mee te laten doen in Waalwijk. We hebben met meerdere
partijen het gesprek gevoerd en willen een nieuw experiment
starten met Inresu. In dit voorstel werken we dit verder uit en
vragen wij uw akkoord.
Geluidsmaatregelen
Burgemeester en wethouders worden voorgesteld om een
Rijkswaterstraat A59 zienswijze in te dienen tegen `het ontwerpbesluit vaststelling
Onderwerp
Herontwikkeling De
Wierd St.
Crispijnstraat

Besluit
het ontwerp met nummer 1438-9101-0 wat ter inzage
heeft gelegen van 16 november t/m 27 november 2020
ongewijzigd vast te stellen.

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de
e-mail en de raad hierover te informeren.

1. In te stemmen met het experiment van Inresu voor de
duur van netto 6 maanden. De kosten hiervan bedragen
€15.515,00 (exclusief BTW).
2. In te stemmen met een mogelijkheid tot een verlenging
van het experiment met 6 maanden indien de situatie daar
aanleiding toegeeft. De kosten hiervan bedragen
€15.080,00 (exclusief BTW).
3. De kosten van €30.595,00 ten lasten brengen van
6613055 Maatschappelijke activering.

in te stemmen met de zienswijze m.b.t. geluidsmaatregelen Rijkswaterstaat A59
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saneringsplan Project Meerjarenprogramma Geluidsanering
Noord-Brabant West - Fase 1`. Verzocht wordt aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om een andere
(geluids)scherm-variant te berekenen ter hoogte van de afslag
A59 Waalwijk-Oost.
Voor de organisatie en uitvoering van peuteropvang en
voorschoolse educatie 2021 hebben we een subsidieverzoek
ontvangen van De Kindereijk van € 126.963,- en van Mikz van €
1.017.000,-. Beide kinderopvangorganisaties voldoen aan de
Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Waalwijk 2021 zoals opgenomen is onder artikel 3
Onderwijsbeleid van de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2021 (vastgesteld in de collegevergadering van 1
december jl.) en is conform de programmabegroting 2021. Met
beide organisaties zijn prestatieafspraken gemaakt.
In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de
samenstelling van Mobiliteitsteam De Langstraat. Nu staan we
startklaar om ondernemers, werknemers en ZZP'ers te
ondersteunen die in de door corona getroffen sectoren actief zijn.
Met dit voorstel presenteren we ons projectplan en vragen we
het college om een bedrag van €34.125 vrij te maken. De
generalist en de ZZP'coach kunnen dan in januari 2021 starten
met het benaderen van tenminste 20 bedrijven en 60
zelfstandigen.

Besluit

- akkoord te gaan met de verlening budgetsubsidie 2021
aan De Kindereijk van € 126.963,- en akkoord te gaan met
de verlening budgetsubsidie 2021 aan Mikz van €
1.017.000,- op basis van de prestatieafspraken in de
bijlagen;
- het bedrag van € 1.143.963,- (€ 126.963+€ 1.017.000)
ten laste te brengen van de beschikbare (rijks)middelen
budget Onderwijsachterstandenbeleid 6411010 (€
948.947) en budget Crèches en Peuterspeelzalen 6610010
(€ 195.016).
1. In te stemmen met het projectplan 'Mobiliteitsteam De
Langstraat; Ondernemend uit de crisis!'.
2. In te stemmen met de offerte van Randstad (generalist)
ter hoogte van €8.500 (excl. BTW).
3. In te stemmen met de offerte van Stevig Zacht ter
hoogte van €10.625 (excl. BTW).
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
werkbudget van €15.000.

