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Het college besluit,
Medio juli 2016 is de voorselectie voor de architect voor
Bij de aanbesteding van de architect voor
Kindcentrum Zanddonk afgerond. Het betrof een Europese Kindcentrum Zanddonk geen social return toe te
aanbesteding. De volgende bedrijven zijn uitgenodigd om
passen.
deel te nemen aan de tweede fase van de aanbesteding:
-

DMV (Duijsens en Meijer Viol) uit Kerkrade/Maastricht;
DAT (De Architectengroep Tilburg) uit Tilburg;
Frencken Scholl Architecten uit Maastricht;
Geurts en Schulze Architecten BV uit Den Haag;

- TenW architecten uit Den Haag.
Voor deze tweede fase van de aanbesteding heeft de
Stuurgroep nieuwbouw Kindcentrum Zanddonk op 28
september 2016 de aanbestedingsleidraad vastgesteld.
Op 16 juni 2015 heeft het college de Leidraad Social
Return Waalwijk 2.0 vastgesteld.
In deze leidraad is bepaald dat social return bij
specialistisch werk niet hoeft te worden toegepast, maar
dat dit (gemotiveerd) te besluitvorming moet worden
voorgelegd aan het college.
Uw college wordt voorgesteld om bij de aanbesteding van
de architect voor Kindcentrum Zanddonk social return niet
toe te passen.
A01.OOT Huisvestingsprogramma en overzicht 2017

Op grond van artikel 6 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk (hierna
huisvestingsverordening) kunnen schoolbesturen jaarlijks
vóór 1 februari bij het college van burgemeester en
wethouders verzoeken om voorzieningen op te nemen op

Het college besluit,
1.
Bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma
en concept-huisvestingsoverzicht 2017 vast te
stellen;
2.
Voor de op het huisvestingsprogramma 2017
opgenomen uitbreiding eerste inrichting
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het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma. Artikel onderwijsleerpakket (OBS Villa Vlinderhof) € 23.911
2 van genoemde verordening geeft een omschrijving van
beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve
de huisvestingsvoorzieningen die kunnen worden
onderwijshuisvesting via de 1e kwartaalwijziging
aangevraagd/voor bekostiging in aanmerking komen. Door 2017.
de besturen van Stg. Bravoo en Leerrijk! zijn aanvragen
ingediend voor het huisvestingsprogramma 2017. De
aanvragen zijn getoetst aan de huisvestingsverordening.
Het concept-huisvestingsprogramma en –overzicht 2017
zijn voorgelegd aan de schoolbesturen. De schoolbesturen
stemmen er mee in.
In de APV van de gemeente Waalwijk staat beschreven dat
opkopers verplicht zijn om hun ingekochte goederen te
verantwoorden in een register. In dit register moet onder
andere worden bijgehouden van wie producten zijn
gekocht en voor welke prijs. Het bijhouden van een
dergelijk register is van belang omdat de gemeente en
politie daardoor kunnen controleren of er mogelijk sprake
is van heling bij opkopers.
Tot op heden is niet bepaald op welke wijze het register
dient te worden bijgehouden. Om een adequate registratie
te bewerkstelligen is door de politie het zogenoemde
‘Digitaal Opkopers Register (DOR)’ ontwikkeld. Het DOR is
voor gebruikers gemakkelijk in te vullen en zorgt voor een
overzichtelijke vorm van registratie. Daarnaast is het DOR
gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen
goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van
een gestolen goed door een handelaar hiervan een
melding wordt gemaakt bij zowel de handelaar als bij
politie en gemeente. Het DOR stelt de gemeente en politie
in de gelegenheid om snel en gemakkelijk controles uit te
voeren bij opkopers, omdat op afstand kan worden

Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van het besluit van de
burgemeester van Waalwijk om het Digitaal
Opkopers Register aan te wijzen als register voor de
in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde
goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1
Algemene plaatselijke verordening.
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ingelogd in dit systeem.
De APV van de gemeente Waalwijk biedt de burgemeester
de mogelijkheid middels een aanwijsbesluit te bepalen dat
het DOR voortaan het enige register is dat binnen de
gemeente Waalwijk gebruikt dient te worden voor de
registratie van goederen. De burgemeester van Waalwijk
heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Dit houdt in
dat vanaf 13 oktober in de gemeente Waalwijk door
opkopers gebruik gemaakt dient te worden van het DOR.

B03.OOT Eenmalige
subsidietoekenning
aan Veilig Thuis
Midden Brabant
i.v.m. inspectieaanbeveling 24uursbereikbaarheid
en wachtlijst

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg hebben een toezichtbezoek uitgevoerd
bij Veilig Thuis Midden Brabant. Betreffende de
kwaliteitstoets is geconstateerd dat Veilig Thuis MiddenBrabant voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen binnen
het daarvoor vastgestelde toetsingskader. Twee
onderdelen zijn reeds opgelost en twee onderdelen moeten
nog worden ingevuld te weten de 24-uurs-bereikbaarheid
van Veilig Thuis en de 24 – uurs –bereikbaarheid van een
vertrouwensarts. Op 6 juni 2016 diende Veilig Thuis
Midden Brabant n.a.v. het verbeterplan voor de inspecties
een subsidieaanvraag in bij de gastheergemeente Tilburg
voor de 24-uurs - bereikbaarheid van Veilig Thuis (€
3.000) en de 24 uurs – bereikbaarheid van een
vertrouwensarts ( € 24.059).
Om binnen de wettelijke kaders te werken is het niet
toegestaan dat er wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis. Echter,
vanaf 1 januari 2016 zijn er wel wachtlijsten ontstaan die
gedurende het jaar steeds verder opliepen ( 150 casussen)
. Op 27 juni 2016 volgde een subsidieaanvraag van Veilig
Thuis om extra personele capaciteit van 4,19 fte ( ad. €
271.700) in te zetten voor de definitieve aanpak van de

Het college besluit,
1.
Veilig Thuis Midden-Brabant een eenmalige
subsidie toe te kennen van € 13.892,34 voor de
noodzakelijke verbeteringen t.b.v. het verbeterplan
voor de inspecties en voor het aanstellen van 4,19
fte t.b.v. het wegwerken van de wachtlijst.
2.
Dekking voor deze subsidieaanvraag te laten
plaatsvinden uit het beschikbare budget 2016 t.b.v.
inhuur Expertiseteam.
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wachtlijst. Gezien de druk die er vanuit de Inspectie werd
uitgeoefend is Veilig Thuis ,na afstemming met de
Bestuurscommissie Jeugd, over gegaan tot aanstelling van
de extra formatie. De Bestuurscommissie Jeugd heeft op 8
september jl. definitief besloten om de dekking voor de
subsidieaanvragen ad. € 298.760 te laten plaatsvinden
door 50% ad. € 149.380 te dekken uit het zorgbudget
jeugdhulp en 50 % door de gezamenlijke gemeenten naar
rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Waalwijk
betekent dat een eenmalige bijdrage van € 13.892,34
Veilig Thuis heeft in hun schrijven d.d. 26 september
2016 verzocht om dit bedrag beschikbaar te stellen.
Volgens Veilig Thuis moet eind november de wachtlijst zijn
opgelost.

B04.OOT Projectplan
Incubator/start-ups
SLEM

Enige tijd geleden heeft u uit de restant ISV-middelen een
Stimuleringsbudget van € 100.000 afgezonderd voor het
Stimuleren van Start-Ups en Incubators die zich richten op
innovatie in leather en footwear. Doel daarvan was en is
het creëren van een nieuwe economie en het profileren
van Waalwijk als leder- en schoenencentrum. Reeds
eerder heeft u aan TLC subsidie vertrekt voor het
realiseren van een Incubator. Planning is dat TLC rond de
jaarwisseling in dat kader een leegstaande winkelruimte in
De Els betrekt. Ook door SLEM is een Incubator
Programma opgezet(zie bijlage), waarvoor SLEM éénmalig
subsidie vraagt. Doel van het Incubator Programma is het
binden van SLEM alumni en veelbelovende Leder- en
Schoenen Innovators aan Waalwijk en SLEM. De rode
draad van het programma is als volgt. Start Ups met een
kansrijk product kunnen worden toegelaten tot het
programma. In het programma ontvangen de start-ups de
faciliteiten en begeleiding om door te kunnen groeien naar
volledige zelfstandigheid. Voornemen is een continue in-

Het college besluit,
1.
SLEM een eenmalige budgetsubsidie van €
70.200 te verlenen, onder de voorwaarde dat de in
paragraaf 8 van het projectplan vermelde
deliverables worden geleverd;
2.
De kosten ad € 70.200 ten laste te brengen
van de binnen de reserve ISV opgenomen
Stimuleringsmiddelen voor start-ups in Leather en
Footwear en e.e.a. te verwerken via de 3e
kwartaalwijziging van de begroting;
3. Na 3 maanden college informeren over
voortgang van het project.
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en uitstroom uit het Incubator Programma. De deelnemers
aan het programma hebben – naast een eigen bijdrage –
de verplichting minimaal 3 dagen per week in Waalwijk te
werken. De Incubator gaat vooralsnog gevestigd worden in
de huidige SLEM-ruimten. Deelnemers krijgen daarnaast
de gelegenheid hun producten in de voormalige VVVruimte te presenteren en verkopen. Tevens zal de ruimte
zo worden ingericht dat een deel van het productieproces
kan worden getoond. Het Incubator Programma van SLEM
past goed in de doelstelling van het stimuleringsbudget,
omdat het programmatisch werkt aan de ontwikkeling van
start-ups, zich richt op duurzame innovatie in leer- en
schoenen en tevens exposure heeft in het Waalwijkse
centrum. Streven is dat het programma na een opstartfase
draait zonder gemeentelijke subsidie. Voor de opstartfase
vraagt SLEM een éénmalig subsidie van € 70.200.
Resultaat van de opstartfase in 2016-2017 moet zijn;
realisatie van de Incubator Infrastructuur en het werven
en begeleiden van 2 start-ups. Met de infrastructuur wordt
bedoeld; de fysieke omgeving (gebouw, inrichting),
instrumenten (werkplaatsen, presentatieruimte),
randvoorwaarden (netwerk van adviseurs) en
begeleidingsstructuur. Doelen van de latere fasen in het
Incubator Programma; uitbouw naar 4 deelnemers en
uitstroom van 1 deelnemer (2018-2019) en een groei naar
6-8 deelnemers en continue uitstroom per jaar vanaf
2020.
Zoals vermeld betreft het een eenmalig subsidieverzoek
van € 70.200. De kosten kunnen ten laste komen van de
binnen de reserve ISV opgenomen Stimuleringsmiddelen
voor start-ups in Leather en Footwear en e.e.a. te
verwerken via de derde kwartaalwijziging van de
begroting.

