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Nr.
B01

Onderwerp
Vaststellen
uitwerkingsplan
de Bibliotheek,
fase 15, de
Onderkast-Oost’

Besluit
Het college besluit, het uitwerkingsplan
Onder toepassing van de coördinatieregeling voor bouwprojecten in Driessen is de Bibliotheek, fase 15, de Onderkasthet ontwerp uitwerkingsplan de Bibliotheek, fase 15, de Onderkast-Oost in
Oost 16 woningen in bestemmingsplan
samenhang met de ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van 16
Driessen overeenkomstig het ontwerp
woningen en het maken van uitwegen in procedure gebracht. Binnen de
van dit plan vast te stellen zoals in
wettelijke termijn van 6 weken (t/m 13 juli jl.) zijn geen zienswijzen ingediend. bijgevoegd besluit is verwoord en dit
besluit op de wettelijk voorgeschreven
Voorgesteld wordt het uitwerkingsplan de Bibliotheek, fase 15, de Onderkastwijze bekend te maken.
Oost overeenkomstig het ontwerp van dat plan vast te stellen en aan dit besluit
op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendheid te geven.

B04

HaalbaarheidsSamen met het Parkmanagement heeft een vertegenwoordiging van het
onderzoek
mobiliteitscentru bedrijfsleven verzocht de haalbaarheid te onderzoeken voor het oprichten van
m De Langstraat een mobiliteitscentrum in De Langstraat. Hiertoe hebben 3 werkgevers
(kartrekkers) en het Parkmanagement de krachten gebundeld. Vervolgens zijn
ze in overleg gegaan met Baanbrekers en de gemeenten Heusden en Waalwijk.
Dit voorstel gaat nader in op het haalbaarheidsonderzoek.
Feitelijke informatie
Een mobiliteitscentrum opereert in aanvulling op het takenpakket van
Baanbrekers en brengt primair werkzoekenden en werkgevers met elkaar in
contact. Naast een netwerkfunctie wordt er informatie gebundeld op het gebied
van medewerkers, vacatures, HR-zaken, personeelspools en
personeelsuitwisselingen. Redenen om een haalbaarheidsonderzoek voor een
mobiliteitscentrum uit te voeren zijn volgens de initiatiefnemers:
•
•
•
•
•
•
•
•

vacatures zijn moeilijk in te vullen;
afstemming tussen overaanbod en tekorten seizoenmedewerkers;
medewerkers zitten niet meer op de juiste werkplek;
het contact met het onderwijs is minimaal (stagiaires);
ondernemers ervaren een drempel richting overheid;
de afstand richting Baanbrekers/UWV is vrij groot;
de behoefte aan het opzetten van een vacaturebank en personeelspool;
de behoefte aan een aanspreekpunt voor HR-zaken (voor het MKB);

Het college besluit,
1.
in te stemmen met de uitvoering
van een haalbaarheidsonderzoek voor
oprichting van een Mobiliteitscentrum
in De Langstraat;
2.
gezamenlijk met de gemeente
Heusden, aan Solaris Parkmanagement
opdracht te geven voor uitvoering van
het haalbaarheidsonderzoek voor een
bedrag van maximaal € 23.110 excl.
BTW.
3.
Met Solaris in overleg treden
o.a. over de representativiteit van het
onderzoek.
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•
de behoefte aan coördinatie
Afweging
Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt voorgesteld een
projectleider aan te stellen met voldoende skills en betrokkenheid om het
onderzoek op een positieve en resultaatgerichte wijze uit te voeren. Het proces
rondom het haalbaarheidsonderzoek is verderop onder
‘Procedure/vervolgstappen’ beschreven. Alle betrokken partijen zijn enthousiast
en willen in een periode van drie tot vier maanden bekijken in hoeverre de
oprichting van een mobiliteitscentrum in De Langstraat haalbaar is. De
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in oktober 2016
gepresenteerd. Op basis van deze resultaten nemen partijen gezamenlijk een
besluit om al dan niet door te gaan met de werkelijke oprichting van een
mobiliteitscentrum in De Langstraat. Bij een positief besluit (dus een go) wordt
een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een mobiliteitscentrum met
een financieel sluitende begroting. In dat geval maakt het Plan van Aanpak
onderdeel van het onderzoek uit en zijn hieraan voor de gemeente geen extra
kosten verbonden.
Inzet van middelen
De totale kosten voor het haalbaarheidsonderzoek worden geraamd op €
23.110 excl. BTW. De gemeenten Heusden en Waalwijk dragen gezamenlijk de
kosten, op basis van inwonertal per 1 maart 2016. Dit betekent € 11.070 voor
Heusden en € 12.040 voor Waalwijk. Voorgesteld wordt om het bedrag van
€ 12.040 ten laste te brengen van het budget voor het Sociaal Economisch
Team (kostenplaats 6303095) . Bij een positief besluit over de oprichting van
een mobiliteitscentrum dragen de ondernemers zorg voor de financiering. De
gemeentelijke kosten beperken zich tot een financiële bijdrage aan het
haalbaarheidsonderzoek.
Risico's
Er zijn behoudens de financiële voorinvestering van het
haalbaarheidsonderzoek geen risico’s verbonden aan dit voorstel.
Procedure/vervolgstappen

Besluit
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Het proces rondom het haalbaarheidsonderzoek ziet er als volgt uit:

Besluit

1.
formeren van begeleidingsgroep bestaande uit ondernemers (3
kartrekkers), Solaris, Baanbrekers, UWV en gemeenten;
2.
kick off;
3.
uitvoeren van deskresearch door inzicht te verkrijgen in de do’s en
don’ts uit praktijkvoorbeelden en door het interviewen van enkele
ervaringsdeskundigen;
4.
opstellen van uitgangspunten voor het mobiliteitscentrum en dit in een
businesscase verwerken;
5.
opstellen van vragenlijst voor consultatie ondernemers;
6.
voeren van gesprekken met 30 ondernemers over commitment,
voorwaarden, wensen en bijdragen (inventarisatieronde);
7.
opstellen van een businesscase (opdracht, taken (mede in relatie tot
takenpakket Baanbrekers), organisatie & aansturing, entiteit, financieel
sluitende begroting en dekking) voor een mobiliteitscentrum;
8.
nemen van een go/no-go-besluit;
9.
opstellen van een Plan van Aanpak ( bij een go-besluit) met inzicht in de
wijze waarop de businesscase wordt uitgevoerd. In het plan van aanpak dient
eveneens beschreven te worden of en op welke wijze er verbinding gemaakt
kan worden met bestaande initiatieven (heldere probleemanalyse).
Vanwege de samenwerking met de gemeente Heusden is gekozen om de tekst
van het collegevoorstel van Heusden zoveel mogelijk te volgen.
B02.
OOT

Toepassing
coördinatieregeli
ng
Uitwerkingsplan
De Villa C 31
woningen met
plan
Boekenmolen

Heijmans Vastgoed BV heeft een nieuw bouwplan ontwikkeld en aanvragen om
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 31 (koop)woningen (plan
Boekenmolen) in plandeel ‘de Villa C’ aan de Burg. De Geusstraat in
bestemmingsplan Driessen met het verzoek hiervoor toepassing te geven aan
de door de raad d.d. 12 juni 2014 vastgestelde coördinatieregeling voor
bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen. Daarmee worden het ontwerp
uitwerkingsplan de ‘De Villa C, 31 woningen’ dat de juridisch planologische
grondslag voor dit plan biedt en de ontwerp omgevingsvergunningen voor deze

Het college besluit,
dat voor de procedure voor het
ontwerp uitwerkingsplan ‘De Villa C, 31
woningen’ in bestemmingsplan
Driessen en de ontwerp
omgevingsvergunningen voor 31
woningen in het plangebied van
genoemd uitwerkingsplan toepassing
wordt gegeven aan de
coördinatieregeling voor bouwprojecten
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31 woningen in samenhang in procedure gebracht.
Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren en te besluiten dat het tijdstip voor
de concrete start van deze gecoördineerde procedure in overleg met de
portefeuillehouder voor Driessen wordt bepaald.

B03.
OOT

Uitvoeringsprogramma
Waalwijk
Taalrijk 20162020

Het Uitvoeringprogramma Waalwijk Taalrijk 2016-2020 in de bijlage wordt
hierbij ter vaststelling aan u voorgelegd. Het is een uitwerking op
uitvoeringsniveau van de notitie ''Waalwijk Taalrijk! Aanpak taal: ouder en kind
samen'' (B&W besluit 16-12-2014) en de notitie ''Lokale Educatieve Agenda
2016-2020 Verdiepen en verbreden'' (B&W besluit 8-11-2015). We zetten
hiermee in op Taalontwikkeling, Leesbevordering en (educatief)Partnerschap
met ouders om achterstanden bij kinderen te voorkomen/aan te pakken maar
ook op het terugdringen van laaggeletterdheid bij de ouders. Met Waalwijk
Taalrijk streven we ernaar dat elk kind en elke ouder functioneel geletterd is en
blijft. Geletterdheid vormt de basis voor participatie in de samenleving:
duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het bevordert de zelfredzaamheid
en verbetert de mogelijkheid om deel uit te maken van een sociaal netwerk.
Waalwijk Taalrijk onderscheidt zich landelijk door structureel en planmatig te
werken aan functionele geletterdheid. Onze aanpak wordt zowel regionaal als
landelijk uitgedragen en wordt genoemd als good practice bij de ministeries
SZW, OCW en VWS.
Coördinatie WT
Vanuit de programmabegroting 2016 (blz. 44) en Jaarverslag 2015 (blz. 235) is de
opdracht vastgelegd om het uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk op te stellen.
Naast de inzet van middelen zoals in onderstaande tabel 1 is vermeld, dragen de
betrokken partners bij in financiën (cofinanciering van € 137.650) en door inzet van
uren. Om dit programma uit te voeren is voor coördinatie/regie 12 uur per week vanuit
gemeente nodig. Voor deze rol (voor omschrijving zie blz. 14 uitvoeringsprogramma)
wordt een Teammanagementbesluit opgesteld.
Monitoring
De uitvoering is een dynamisch proces, wordt doorlopend gemonitord en indien nodig

Besluit
in Driessen, waarbij de concrete start
van die procedure in overleg met de
portefeuillehouder voor Driessen wordt
bepaald.
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Besluit

worden de activiteiten bijgestuurd. In hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsprogramma
worden de doelen, indicatoren en de te verwachte resultaten per thema, per activiteit
benoemd. Daarnaast is hier van iedere activiteit een nulmeting opgenomen.
Financiën
Tabel 1 geeft de beschikbare middelen van rijk en gemeente weer. In tabel 2 staan de
begrote uitgaven per thema. Voor specificatie van alle activiteiten per thema zie
hoofdstuk 5 van het uitvoeringsprogramma. Met de uitvoering van activiteiten vanuit
thema 1 t/m 3 is v.a. januari 2016 gestart. De middelen zijn verleend volgens Algemene
subsidieverordening en de subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling gemeente
Waalwijk 2016. Met de uitvoering van thema 4 wordt gestart na positieve
besluitvorming van het in bijlage toegevoegde uitvoeringprogramma. Gezien de
resterende maanden in 2016 is hiervoor het begrote bedrag € 40.000. Voor 2017 t/m
2020 is voor thema 4 een bedrag van € 70.000 per jaar begroot.
Tabel 1.

Beschikbaar Waalwijk
Taalrijk
Budget OAB Rijk VVE**
Budget OAB Rijk algemeen
Budget Gemeente***
Totaal
*

2016
in €

2017*
in €

2018*
in €

2019*
in €

2020*
in €

380.00
0
120.00
0
300.00
0
800.00
0

370.000
65.000

330.000
65.000

330.000
65.000

330.000
65.000

355.000

355.000

355.000

355.000

790.000

750.000

750.000

750.000

Korting van € 55.000 Onderwijs achterstandenbeleid Rijk algemeen v.a. 2017.
Via kadernota v.a. 2017 extra gemeentelijk budget van € 55.000.
Vanaf 2018 opnieuw korting budget OAB Rijk. Aanname nogmaals korting van € 40.000
OAB Rijk.
Bij grote financiële afwijkingen komt er voor 2018-2020 een nieuw financieel-en
activiteitenoverzicht.
** Organisatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wettelijke verplichting vanuit budget OAB
Rijk.
*** Structureel budget gemeente vanuit Onderwijs achterstandenbeleid (OAB), Jeugd,
peuterspeelzalen, taalondersteuning, armoedebeleid.
Tabel 2
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Besluit

Begroting Waalwijk
Taalrijk

2016 in
€

2017 in
€

2018**
in €

2019**
in €

2020**
in €

1. Taal-Woordenschat
VVE (wettelijke
verplichting)
2. Leesbevordering
3. (Educatief) Partnerschap
ouders
4. Ondersteuning, monitoring,
ontwikkeling/innovatie, PM
Totaal
Beschikbaar

160.000
380.000

160.000
370.000

160.000
330.000

160.000
330.000

160.000
330.000

60.000
200.000

60.000
200.000

60.000
200.000

60.000
200.000

60.000
200.000

40.000

70.000

70.000

70.000

70.000

840.000
800.000

860.000
790.000

820.000
750.000

820.000

820.000
750.000

40.000

70.000

70.000

Tekort *

750.000
70.000

70.000

*

Tekort wordt opgevangen door inzet reserve GOA (Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid)
** Het financiële overzicht 2018-2020 is gebaseerd op aannames. Dit in afwachting van
besluitvorming gemeente begroting en rijksbeleid OAB v.a. 2018 (VVE en harmonisatie
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang). Bij grote financiële afwijkingen wordt er voor 20182020 een nieuw financieel-en activiteitenoverzicht opgesteld.

Inzet reserve GOA
Voor de uitvoering (tabel 2) zijn per jaar extra middelen nodig. Dit kan, zoals
opgenomen is in het Jaarverslag 2015, door de inzet van de reserve GOA (Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid). Hier is vastgelegd dat deze reserve bestemd is om “het
onderwijs-achterstandenbeleid te bekostigen zoals de projecten/activiteiten Lokale
Educatieve Agenda (Waalwijk Taalrijk)”. De stand van reserve GOA voor het
Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk is € 320.000 (reserve GOA € 462.000 - €
142.000 middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Voorgesteld wordt om het
tekort 2016 van € 40.000 via het najaarsbericht ten last te brengen van de reserve
GOA. Voor 2017-2020 wordt voorgesteld om per jaar een bedrag van € 70.000 vanuit
deze reserve in te zetten en op te nemen in de gemeentebegroting. Voor de inzet van
de middelen en de verantwoording worden de Algemene subsidieverordening en de
subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Waalwijk gevolgd.

