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Op de plaats waar de brandweerkazerne staat aan de
Benedenkerkstraat 2 b te Waspik komt een
nieuwbouwproject. Er komt een school en later nog 8
woningen.
Geografisch ligt de oude brandweerkazerne in een
hoek van de “artsenwijk” direct langs het kanaal. De
nieuwe straat is echter vanuit die wijk uitsluitend via
een pad bereikbaar. De ingang van de nieuwe straat
is via de Benedenkerkstraat ter hoogte van de brug
over het kanaal.
In overleg met de straatnamencommissie is een
aantal straatnamen bekeken (bijlage 1). Het voorstel
is te kiezen voor Brugstraat omdat deze naam het
best aansluit bij de bestaande situatie.
Op 6 april a.s. organiseren de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
(Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs De
Langstraat) een Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO) Passend Onderwijs. Tijdens dit
OOGO verzoeken zij de aanwezige wethouders van
de gemeenten die behoren tot de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om
akkoord te gaan met het Protocol Thuiszitters
‘Verantwoordelijk ben je gezamenlijk' (opgenomen
als bijlage).
In dit Protocol Thuiszitters hebben de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
maatregelen opgenomen om het thuiszitten van

Het college besluit,
De volgende straatnaam te benoemen waar op
het kaartje (bijlage 2) is aangegeven
Straatnaam N.T.B.:
- Brugstraat
- College informeren of de lus ook aangeduid
wordt met Brugstraat.

Het college besluit,
ermee in te stemmen dat verantwoordelijk
wethouder Brekelmans tijdens het OOGO
Passend Onderwijs op 6 april a.s. het Protocol
Thuiszitters ‘Verantwoordelijk ben je
gezamenlijk' accordeert (het betreft een
mondeling akkoord, geen ondertekening).
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leerplichtige leerlingen terug te dringen. Eén van de
speerpunten van Passend Onderwijs is het
voorkomen, het ondersteunen en het weer naar
school geleiden van thuiszittende leerlingen en er zo
voor te zorgen dat alle leerplichtige leerlingen
onderwijs ontvangen. Het probleem van een
thuiszittende leerling is vaak complex en vraagt om
een integrale aanpak, waarbij drie partijen een
sleutelrol vervullen: de school, de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de
gemeente.
In het Protocol Thuiszitters zijn werkprincipes,
werkwijzen en concrete afspraken opgenomen.
Aangaande de gemeente betreffen deze afspraken:
o deelname aan een evaluatieoverleg (eenmaal per
jaar): kennis delen over de effecten van de
maatregelen en nieuwe ontwikkelingen bespreken;
o deelname aan een Overlegtafel Regio de Langstraat
(frequentie afhankelijk van thuiszittende leerlingen):
vinden van oplossingen voor de individuele
thuiszittende leerling(en). Dit overleg vervangt het
voormalige ‘overleg ondersteuningsteam onderwijs'.
Voorgesteld wordt om ermee in te stemmen dat
verantwoordelijk wethouder Brekelmans tijdens het
OOGO Passend Onderwijs op 6 april a.s. het Protocol
Thuiszitters ‘Verantwoordelijk ben je gezamenlijk'
accordeert (het betreft een mondeling akkoord, geen
ondertekening).
B01.OOT

Handhaving
Bij peuterspeelzaal Japie Krekel, Akkerwinde 1 b in
Het college besluit,
kinderopvang: Last Sprang-Capelle heeft een nader onderzoek plaatsgevonden de houder van peuterspeelzaal Japie Krekel een last
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omdat er op 28 oktober 2015 een aanwijzing was
onder dwangsom van € 1.500,00 op te leggen en de
gegeven. De overtreding betreft het domein Risicohouder middels bijgaande brief over dit besluit te
inventarisatie veiligheid en gezondheid, met name de
infomeren.
plannen van aanpak.
Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de overtreding niet
is opgelost. Dit is vastgelegd in het inspectierapport dat is
vastgesteld op 18 februari 2016. Nu stap 1 ‘de aanwijzing'
de overtreding niet heeft opgelost, wordt voorgesteld om
verder te gaan met stap 2 ‘de last onder dwangsom'.
Conform het handhavingsbeleid is het college bevoegd om
een last onder dwangsom op te leggen aan de houder van
peuterspeelzaal Japie Krekel.
Volgens de houder is de overtreding inmiddels opgelost.
De last onder dwangsom beoogt herhaling van de
overtreding te voorkomen.

