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In het door de gemeenteraad op 29 januari 2015
vastgestelde MIP 2015-2020 is de vervangende
nieuwbouw van de basisscholen Pater van der Geld en
OBS van der Heijden opgenomen. Op verzoek van de
schoolbesturen van beide scholen (Leerrijk! en Stichting
Bravoo) is de vervangende nieuwbouw van basisscholen
Pater van der Geld en OBS van der Heijden vervolgens
opgenomen op het door uw college op 24 november 2015
vastgestelde huisvestingsprogramma 2016. Op grond van
de onderwijswetgeving ligt bij nieuwbouw van scholen het
bouwheerschap in beginsel bij de schoolbesturen. Een
schoolbestuur kan echter met het college van
burgemeester en wethouders overeen komen dat de
gemeente de voorziening tot stand brengt. De
schoolbesturen Leerrijk! en Stichting Bravoo hebben de
gemeente verzocht om het bouwheerschap van
Kindcentrum Zanddonk (werknaam voor het project) op
zich te nemen. In dit verband is het goed om de
voorwaarden waaronder de gemeente het bouwheerschap
van het bevoegd gezag overneemt vast te leggen. In
overleg met partijen is een conceptintentieovereenkomst
en conceptbouwprotocol opgesteld. Voorgesteld wordt om
met beide documenten in te stemmen, waarna deze
kunnen worden ondertekend.

Het college besluit,
1.
in te stemmen met de
conceptintentieovereenkomst Kindcentrum
Zanddonk, waarbij wethouder Brekelmans zitting
neemt in de stuurgroep;
2.
in te stemmen met het conceptbouwprotocol
Kindcentrum Zanddonk.

Op 20 september a.s. vindt Het Beste Idee van Waalwijk
plaats. Dit volgt uit de notitie Burgerparticipatie welke op
13 oktober 2015 door het College is vastgesteld. Op 20
september kunnen 20 nieuwe initiatieven/ ideeën van
inwoners, vrijwilligers, organisaties en sociaal
ondernemers zich presenteren aan een panel van
Waalwijkers waarin vanuit het College wethouder
Brekelmans plaats neemt. Dit panel selecteert op dezelfde

Het college besluit,
1.
In te stemmen met voorgestelde werkwijze en
hierin af te wijken van de Algemene Subsidie
Verordening;
2.
Het panel en wethouder Brekelmans te
mandateren om de financiële bijdragen voor de vijf
beste ideeën te bepalen.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 14-06-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
avond de vijf beste ideeën en deze initiatieven ontvangen
een prijs, een financiële bijdrage afhankelijk van hun
vraag, zodat zij hun idee kunnen realiseren. Het maximaal
beschikbare bedrag voor het proeflab en de vijf beste
ideeën samen is € 50.000. Er geldt geen maximaal bedrag
per idee. In de praktijk kan het dus voorkomen dat er 1
groot idee met € 20.000 wordt gehonoreerd en dat er voor
de overige vier prijswinnaars een kleinere bijdrage wordt
gegeven zodat het totaalbudget van € 50.000 niet wordt
overschreden.
Met deze nieuwe werkwijze willen we nieuwe initiatieven in
de gemeente Waalwijk stimuleren en een podium bieden
om op eenvoudige wijze een financiële bijdrage te
verkrijgen. Normaliter geldt de werkwijze zoals beschreven
staat in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) en
bepaalt de wethouder (onder € 10.000), de
wijkcoördinator ten aanzien van het wijkbudget (onder €
10.000) of het College (boven € 10.000) of een initiatief
voor een financiële bijdrage in aanmerking komt.
Bij het proeflab Beste Idee van Waalwijk wijken we hier
vanaf en bieden we de inwoners in de vorm van een panel
de mogelijkheid om te bepalen welke initiatieven er voor
een financiële bijdrage in aanmerking komen. Om het
panel daadwerkelijk de bevoegdheid te geven om te
bepalen welke financiële bijdragen de vijf beste ideeën
krijgen, stellen wij voor dat het College bepaalt dat de
Algemene Subsidie Verordening (ASV) hier niet van
toepassing is en dat het College het panel en wethouder
Brekelmans mandateert om de financiële bijdragen voor
de vijf beste ideeën te bepalen. Op deze manier zorgen we
ervoor dat het panel daadwerkelijk op die avond kan
besluiten
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Op de avond zelf ontvangen de vijf beste ideeën een
cheque waarop financiële bijdrage wordt vermeld. Om de
uitbetaling te regelen, ontvangen de prijswinnaars achteraf
een brief waarin de prijs en uitbetaling wordt bevestigd.

