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Onderwerp
Hugo de Groot 400
jaar

B02.OOT

Vernieuwde
deelnemersovereenk
omst Papier
Recycling Nederland

B03.OOT

Samen RKC
Community Heroes
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Hugo de Groot is in Nederland bekend dankzij zijn spectaculaire
ontsnapping uit Slot Loevestein in een boekenkist. Op 22 maart
2021, om 10:00 uur, was het precies 400 jaar geleden dat Hugo
de Groot via Waalwijk zijn vrijheid tegemoet liep. Loevestein
nodigt (culturele) instellingen uit om aanbod te ontwikkelen
rondom Hugo de Groots gedachtegoed gedurende het
jubileumjaar. Zo maken we het samen mogelijk om zoveel
mogelijk mensen te laten inspireren door het gedachtegoed van
Hugo de Groot. Hugo ontwikkelde op Loevestein zijn ideeën over
vrede, vrijheid en recht die de wereld zouden veranderen. Zijn
gedachten zijn nu nog steeds actueel. Het is hierom de wens dat
in Waalwijk wordt aangesloten bij het Hugo de Groot jaar en dat
er online en offline activiteiten worden georganiseerd voor
verschillende doelgroepen om dit gedachtengoed actueel te
houden.
De gemeente Waalwijk is in eerste instantie wettelijk
verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier en karton bij
particuliere huishoudens. Een gedeelte van de inzamel- en
verwerkingskosten wordt gefinancierd uit de opbrengst van oud
papier dat door verenigingen wordt ingezameld en door een
oudpapieronderneming wordt verwerkt. Bron gescheiden oud
papier is een waardevolle grondstof die dus geld oplevert. Maar
wanneer de markt van oud papier tegenzit, kan de inzameling
van oud papier in gevaar komen.
Om de inzameling te waarborgen heeft Papier Recycling
Nederland een systeem in het leven geroepen met een
afnamegarantie en afzetgarantieprijs voor ingezameld oud
papier. Dit zorgt ervoor dat aangesloten
oudpapierondernemingen en gemeenten oud papier kunnen
blijven inzamelen en verwerken. Ook wanneer door een te lage
marktprijs de kosten van verwerking niet meer worden gedekt.
Hiervoor heeft de gemeente Waalwijk in het verleden al een
deelnemersovereenkomst afgesloten met de Papier Recycling
Nederland. Onlangs is het convenant aangepast en dient dit
opnieuw te worden ondertekend.
De komende tijd moeten we de gevolgen van de stevige
maatregelen ten gevolge van het coronavirus onder diverse
doelgroepen zien te dempen en structurele schade zo veel
mogelijk proberen te voorkomen. Hiertoe heeft het Rijk diverse

Besluit
Akkoord te gaan met voorgestelde activiteiten en
bijbehorende begroting zodat dit jaar en volgend jaar het
Hugo de Groot jaar onder de aandacht kan worden
gebracht

1. in te stemmen met de ondertekening van de
deelnemingsovereenkomst met de Stichting Papier
Recycling Nederland;
2. de burgemeester te verzoeken de overeenkomst te
tekenen.

1. het budget 6609050 Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid op
te hogen met € 30.000;
2. uit de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis
(913064) € 30.000te onttrekken;
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middelen en steunpakketten aan gemeenten toegekend om het
maatschappelijk middenveld te ondersteunen. Landelijk blijkt
dat bijna de helft van de jongeren zich nu slechter voelt dan voor
de coronacrisis tegenover een kwart van alle Nederlanders.
Vanuit Betaald voetbalorganisaties (BVO) en ZonMw wordt
het project Community Heroes (Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) van 14 t/m 27 jaar) gestart om het sociaal en mentaal
welbevinden en een gezonde leefstijl onder jongeren te
bevorderen. Jongeren gaan bijvoorbeeld zelf sportclinics en
andere activiteiten in de wijk organiseren en stellen o.a. zelf een
begroting op, regelen perszaken, werven deelnemers en zetten
sociale media in. Door jongeren hun eigen talenten verder te
laten ontdekken, leren in teamverband te opereren leveren ze
een bijdrage in de wijk door een ander te helpen. Stichting
Samen RKC dient samen met BVO’s Vitesse, Go Ahead, FC
Emmen, FC Twente, Excelsior en Sparta een vooraanvraag in bij
ZonMw voor het project Community Heroes. Het doel is om
gedurende een periode van twee jaar 62 jongeren (16-weeks
traject/5 uur per week) in onze gemeente per jaar/speelseizoen
te bereiken. De jongeren nemen vrijwillig deel, buiten schooltijd
en er is veel ruimte voor eigen inbreng om zo iedereen een
aantrekkelijke MDT te
kunnen bieden. Mede door de uitwisseling onder de deelnemende
BVO's een project dat veel jongeren zal aanspreken. Er wordt
uitgegaan van een totaalbudget van € 206.760 euro per club,
waarvan 162.500 subsidiabel door ZonMw. Dit betekent een te
organiseren cofinanciering van € 44.260. BVO RKC Waalwijk en
Samen RKC dragen hier € 14.260 euro aan bij (RKC Waalwijk €
4.700/Samen RKC € 9.560. Er resteert nog een gevraagde
cofinancieringsbijdrage van € 30.000,00. Voorgesteld wordt om
een budgetsubsidie te verlenen van € 30.000 om het project
Community Heroes de komende twee jaren (speelseizoenen) uit
te voeren. In de budgetafspraken wordt o.a.
opgenomen het aantal van 62 jaarlijks deelnemende jongeren.
De subsidie kan ten laste worden gebracht van de
bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis en sluit aan bij de
maatregelen 'Mentale ondersteuning Jeugd' en 'Activiteiten en
ontmoetingen jeugd'. Zie raadsbesluit 4e compensatiepakket
corona d.d. 29 april 2021. Onderwerp: 4e compensatiepakket

Besluit
3. bovenstaande mutaties in de eerstvolgende
administratieve begrotingswijziging te verwerken;
4. door burgemeester A. Kleijngeld aan portefeuillehouder
mw. D. Odabasi het mandaat te verstrekken om de
gevraagde Letter of Commitment Community Heroes te
ondertekenen;
5. aan Stichting Samen RKC een budgetsubsidie voor de
komende twee jaren (speelseizoenen 21/22 en 22/23) van
€ 15.000 per jaar, zijnde € 30.000 totaal te verlenen.
6. Dekking t.l.v.: onttrekking € 30.000 uit
bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis (913064).
De stand van de bestemmingsreserve maatregelen
coronacrisis bedraagt na dit voorstel € 1.176.000.
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B50.RNO

Art 47 vragen RvO
fractie SGP inzake
Damocles III

B51.RNO

RIB besluit
Baanbrekers over
vrijstelling giften en
kostendelersnorm

B52.RNO

B53.RNO

B54.RNO
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Besluit
corona. Om aan de genoemde maatregelen ter bestrijding van de
gevolgen van de coronacrisis uitvoering te kunnen geven is het
college gemandateerd.
De fractie van de SGP heeft nogmaals vervolgvragen gesteld
- de vervolgvragen o.g.v. art. 47 R.v.O. van de SGP-fractie
o.g.v. art. 47 R.v.O. In dit collegevoorstel ligt de beantwoording
met bijgevoegde reactie te beantwoorden.
voor.

Op 7 mei 2021 nam het DB van Baanbrekers besluiten over de
vrijstelling van giften voor uitkeringsgerechtigden en over de
kostendelersnorm. Dit naar aanleiding van raadsvragen en
ingediende moties in de Langstraatgemeenten. In dit
collegevoorstel wordt voorgestel om de gemeenteraad te
informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Evaluatie Meldpunt
Bij de behandeling van de begroting 2021 e.v. is de raad
Discriminatie
toegezegd dat er een korte evaluatie gedaan zou worden over
Waalwijk
het Meldpunt Discriminatie Waalwijk. In bijgaande
raadsinformatiebrief wordt aan deze toezegging invulling
gegeven.
Raadsinformatiebrief Initiatiefnemers hebben met de huidige eigenaren van de
inzake
gronden gelegen aan de Schotse Hooglanderstraat ong. tussen
ontwerpbestemmings 14 en 24 te Waspik overeenkomsten gesloten op basis waarvan
plan Schotse
zij toekomstig eigenaar worden van deze gronden.
Hooglandersstraat
Initiatiefnemer is van plan om op deze locatie één woning te
ong. Waspik
realiseren die zij zelf gaan bewonen. Onderdeel van het plan is
dat met de gemeente een grondruil plaatsvindt ter verbetering
van de ter plaatse liggende ecologische verbindingsstructuur.
Art 47 vragen RvO
De fractie van ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld
fractie CU inzake
over de schuldsanering. In de bijlage van dit collegevoorstel is
schuldensanering
een concept brief aan de fractie van ChristenUnie gevoegd met
de gestelde vragen en de beantwoording van deze vragen.

Jaarzaak 2021 - AVA
Parkmanagement
Waalwijk

Op 3 mei 2021 heeft de AVA van Parkmanagement
plaatsgevonden. Tijdens deze AVA is o.a. stilgestaan bij de
jaarrekening, het rekenkameronderzoek naar Parkmanagement
en de uitrol van Parkmanagement op Zanddonk.
Conform afspraken wordt het college voorgesteld na de AVA de
gemeenteraad te informeren over de actuele ontwikkelingen. In
de brief wordt gemeld dat de gemeente de intentie heeft ook

bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisgeving voor te
leggen aan de gemeenteraad

bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te sturen

in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

1. kennis te nemen van de gestelde schriftelijke
vragen van de fractie van ChristenUnie van 20 mei
2. in te stemmen bijgaande concept brief aan de
fractie van de ChristenUnie en deze brief via de
griffie aan te bieden
1. In te stemmen met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief;
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief via de griffie
aan de gemeenteraad toe te sturen.
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Jaarverantwoording
Kinderopvang 2020

COLLEGEBESLUITEN D.D. 01-06-2021
Samenvatting / toelichting
voor Zanddonk lid te worden van PMW. Na de formele oprichting
van Parkmanagement Zanddonk wordt hier nog een definitief
besluit over genomen.
Hierbij wordt u het jaarverslag Wet kinderopvang 2020 van onze
gemeente ter vaststelling aangeboden. Het jaarverslag is de
verantwoording over de toezicht- en handhavingstaken aan de
gemeenteraad en aan de Inspectie van Onderwijs. De
verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op
de tijdige afhandeling van aanvragen, de uitvoering van
inspecties en handhavingsacties op overtredingen. Daarbij
worden verschillende voorzieningen onderscheiden:
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (KDV), Buitenschoolse
opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor
gastouderopvang (VGO). De gegevens zijn opgehaald uit het
Landelijk Register voor Kinderopvang (LRK) en geplaatst in het
Internet School Dossier (ISD) van de Inspectie van het
Onderwijs.
De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande
maatregelen hebben invloed (gehad) op de uitvoering van de
wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. Er is in
afstemming met de toezichthouder GGD Hart voor Brabant
maatwerk toegepast. Deze zijn in bijgaand jaarverslag
'Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Waalwijk 2020'
toegelicht. Bij het maken van keuzes en afspraken is het doel
van toezicht en handhaving op de kinderopvang voorop blijven
staan, nl. het borgen van verantwoorde kinderopvang in een
gezonde en veilige omgeving. In het jaarverslag is toegelicht dat
we in 2020 33 van de 40 kinderopvanglocaties hebben
geïnspecteerd. Vanwege de landelijke beperkende maatregelen
zijn in 2020 niet alle inspecties uitgevoerd. De locaties met een
groen risicoprofiel (geen zorg over actuele situatie of situatie in
de nabije toekomst) worden in 2021 weer geïnspecteerd.
Daarnaast is het aantal geïnspecteerde gastouders in 2020 lager
dan normaal. Aan de wettelijke norm van 5% wordt echter
voldaan. We hebben in 2020 onze verplichte wettelijke toezichtsen handhavingstaak wederom consequent uitgevoerd. De aard
van de overtredingen hoeven niet meer inzichtelijk gemaakt te
worden. De geconstateerde overtredingen zijn binnen de
wettelijke termijnen opgelost.

Besluit

- akkoord te gaan met de Jaarverantwoording
Kinderopvang gemeente Waalwijk 2020;
- deze informatie via het Internet School Dossier (ISD) aan
de Inspectie van Onderwijs beschikbaar te stellen;
- met bijgaande raadsinformatiebrief de raad over de
jaarverantwoording kinderopvang 2020 te informeren.
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Voorgesteld wordt bijgaande 'Jaarverantwoording Kinderopvang
gemeente Waalwijk 2020' vast te stellen. Deze informatie via het
ISD aan de Inspectie van Onderwijs beschikbaar te stellen. Met
bijgaande raadsinformatiebrief de raad te informeren.
Op 3 mei 2021 zijn er vragen gesteld op basis van art. 47 van
het Reglement van Orde over de opvang van dakloze
arbeidsmigranten. Wij stellen voor om deze vragen te
beantwoorden met bijgevoegde brief.
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B58.RNO

Beantwoording art.
47-vragen
ChristenUnie
opvangstop van
dakloze
arbeidsmigranten
Beantwoording art 47 Lijst Pouw heeft art 47 vragen RvO gesteld inzake jeugdwerk. In
vragen RvO Lijst
de bijlage is de beantwoording op deze vragen terug te vinden.
Pouw inzake
Jeugdwerk

B59.RNO

Besluit

- Kennis te nemen van de art. 47-vragen over de opvang
van dakloze arbeidsmigranten;
- Deze vragen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

- Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen
van Lijst Pouw en deze te verzenden naar de Griffie

