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Sam envatting / toelichting
Er is door de commissie Naam geving een verzoek ontvangen
inzake straatnaam geving plan Akkerlanen in Waalwijk. Er is
gekozen om aansluiting te zoeken bij de naam Lido om dat deze
naam onlosmakelijk
verbonden is m et dat gebied en de wijk een waterrijke om geving
wordt. De naam Lido kom t uit Italië en bestaat uit een schoorwal
gelegen in de Adriatische zee nabij Venetië. Er zijn 5
straatnam en gekozen die
aansluiten bij dit waterrijke gebied: Lido, Venezia, Laguna,
Adriatico en Murano. De herkom st en toelichting is in de bijlage
opgenomen.
Bestemmingsreserve Project Team 12
Corona - St. RKC
Sam en RKC is voornemens om in 2022 een project te starten,
Waalwijk Team 12
Team s 12 genaam d. Het is een ontwikkelproject voor jonge
m ensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt/samenleving.
Deze jongeren krijgen een opleiding tot professioneel assistent
op gebied van sport, facilitair m edewerker, adm inistratie of
groenmedewerker. Het is learning by doing, waarbij de
vaktechnische vaardigheden ondergeschikt zijn aan de
persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het project wordt m ede
gefinancierd door RKC, Special Heroes en het m inisterie. In de
kadernota 2022 zijn hiervoor m iddelen aangevraagd.
Het m inisterie heeft ivm corona, extra geld beschikbaar gesteld
aan Special Heroes om het sociaal/ m entaal welzijn en
gezonde/actieve leefstijl voor kwetsbare groepen in coronatijd te
verbeteren. Special Heroes wil m et Sam en RKC deze m iddelen
inzetten om vanaf half juni 2021 al te starten m et het opzetten
van activiteiten m et jongeren van praktijkonderwijs, later
aangevuld m et andere doelgroepen. Hiermee wordt een dubbel
doel gediend: ongeveer 50 jongeren worden op korte termijn
geactiveerd en het is een groeimodel naar het Team 12 project.
Het Rijk heeft ook aan de gem eente middelen beschikbaar
gesteld voor het sociaal/m entaal welzijn en gezonde/actieve
leefstijl voor kwetsbare groepen in coronatijd . Door het eerder
starten m et project Team 12 kunnen we de jongeren nu al
bereiken en in coronatijd starten m et activiteiten – uiteraard
coronaproof - voor deze doelgroep.
In de bijlage is een overzicht te vinden van de (voorgestelde)
onttrekkingen uit de bestemmingsreserve m aatregelen
Onderwerp
Straatnaam geving
Akkerlanen Waalwijk

Besluit
de straten zoals weergegeven op bijgaande kaart de
nam en: Lido, Venezia, Laguna, Adriatico en Murano te
geven.

1. het budget 6609050 Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid op
te hogen m et € 12.500;
2. uit de bestemmingsreserve m aatregelen coronacrisis
(913064) € 12.500 te onttrekken;
3. bovenstaande mutaties in de eerstvolgende
adm inistratieve begrotingswijziging te verwerken;
5. aan Stichting Sam en RKC een bedrag € 12.500 te
verlenen voor project Team 12 in 2021;
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coronacrisis
De subsidie kan ten laste worden gebracht van de
bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis en sluit aan bij de
m aatregelen 'Mentale ondersteuning Jeugd' en 'Activiteiten en
ontm oetingen jeugd'. Zie raadsbesluit 4e compensatiepakket
corona d.d. 29 april 2021.
Maatschappelijke
Conform de wettelijke taakstelling statushouders worden in
begeleiding 2021
Waalwijk in 2021 69 statushouders gehuisvest. We hebben de
wettelijke plicht om statushouders bij hun aankom st in Waalwijk
m aatschappelijke begeleiding aan te bieden, dit is de eerste stap
naar integratie. De m aatschappelijke begeleiding wordt in
Waalwijk door Vluchtelingenwerk uitgevoerd als onderaannemer
van Baanbrekers. Met het uitstel van de nieuwe Wet inburgering
naar 1 januari 2022 m oest ook de sam enwerking m et
Vluchtelingenwerk op een andere manier worden vormgegeven.
We hebben hierover m et elkaar het gesprek gevoerd en hebben
reeds offerte ontvangen. Met deze offerte voorzien we iedere
statushouder in Waalwijk van m aatschappelijke begeleiding bij
aankom st in onze gemeente. In dit voorstel werken we dit verder
uit en vragen wij uw akkoord.
Beantwoording art 47 Bijgevoegd de beantwoording op de art 47 vragen RvO van de
vragen RvO fractie
ChristenUnie inzake arbeidsmigranten in quarantaine.
ChristenUnie inzake
arbeidsm igranten in
quarantaine
Onderwerp

Besluit

. In te stemmen m et de offerte van Baanbrekers en
Vluchtelingenwerk en deze namens het College van B&W te
ondertekenen
2. Een bedrag van €87.875 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de taken op het gebied van huisvesting en
m aatschappelijke begeleiding
3. De kosten van €87.875 ten lasten brengen van 6612010
begeleiding statushouders

in te stem men met bijgevoegde beantwoording en door te
sturen naar fractie ChristenUnie via de griffie.

