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Aanbesteding
afvalstromen (Hout
en IJzer)
milieustraat

Offerte
Harmonisatie PSZ
& KO van Oberon
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Besluit
De contracten voor het verwerken van de afvalstromen
Het college besluit,
afkomstig van de milieustraten van de gemeente Dongen, 1) De inkoper van de gemeente Dongen volmacht te
Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk zijn voor het
verlenen voor het voeren van de
overgrote deel, op basis van het huidige contract, met 1
aanbestedingsprocedure.
jaar verlengd.
2) De teammanager TORV te machtigen voor het
Echter zijn de contracten voor hout en ijzer niet verlengd. afsluiten en ondertekenen van de contracten.
Door grote veranderingen op de verwerkingsmarkt zijn wij
genoodzaakt deze opnieuw aan te besteden. Ook in deze
aanbestedingsprocedure wordt weer samengewerkt met
de regio gemeenten. Overigens heeft Loon op Zand zich
teruggetrokken uit deze gezamenlijke aanbesteding.
De gemeente Dongen wordt in deze
aanbestedingsprocedure de penvoerder namens de
deelnemende gemeenten.
Per 1-1-2018 wordt de nieuwe wetgeving rondom de
harmonisatie peuterspeelzalen (PSZ) en kinderopvang
(KO) van kracht. Het wetsvoorstel is begin deze maand
aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het doel
van deze harmonisatie is om verschillen tussen
Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang weg te nemen en te
zorgen voor een betere afstemming tussen KO, PSZ en het
basisonderwijs. De harmonisatie rust op drie pijlers:
1. het versterken van de pedagogische kwaliteit;
2. één kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven;
3. één financieringsstructuur.
Naast de harmonisatie zijn er nog andere ontwikkelingen
in het rijksbeleid m.b.t. de voorschoolse voorzieningen die
meegenomen dienen te worden in het op te stellen
peuteropvangbeleid, nl.:
- nieuw kader Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf
1-1-2018. Er komt een nieuwe verdeelsleutel om de OAB
middelen te herzien en er wordt een gefaseerde

Het college besluit,
- Oberon een onderzoek te laten uitvoeren naar
mogelijke scenario’s als voorbereiding op het
wetsvoorstel harmonisatie van peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven en hierbij rekening te houden
met de overige ontwikkelingen van het rijksbeleid
met betrekking tot de voorschoolse voorzieningen.
- Hiervoor een bedrag van € 12.400,- (excl. BTW)
t.l.v. Crèches en Peuterspeelzalen grootboeknummer
6610010 in te zetten.
- In het onderzoek samen op te trekken met de
gemeente Heusden.
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bezuiniging op het OAB budget toegepast. Tevens komen
er nieuwe kwaliteitseisen Voor- en vroegschoolse educatie.
- extra geld voor de aanpak van het non-bereik peuters.
Dit moet worden ingezet om een aanbod te realiseren, om
alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een
voorschoolse voorziening te gaan. (meicirculaire
2016/B&W advies 23 augustus jl.)
De gemeenten Heusden en Waalwijk zijn beiden in
dezelfde fase van oriëntatie en voorbereiding op de
harmonisatie en hebben een gemeenschappelijke partner
Mikz die (VVE)peuterspeelzaalwerk in beide gemeenten
organiseert. Daarom willen beide gemeenten samen
optrekken in het harmonisatietraject. We hebben Oberon
gevraagd ons bij dit traject te ondersteunen en hebben
hiervoor een offerte ontvangen van € 12.400,- per
gemeente.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de offerte (zie
bijlage) van Oberon* en hen de opdracht te geven
onderzoek te doen en scenario’s uit te werken voor
peuteropvang (met en zonder VVE, met en zonder
kinderopvangtoeslag), de mogelijke financiële
consequenties daarvan en de mogelijke voor- en/of
nadelen. Ook de mogelijkheden voor en de impact van het
inzetten van de extra middelen voor de aanpak non-bereik
van peuters en het nieuwe kader OAB worden in het
onderzoek meegenomen. Het bedrag van € 12.400 kan ten
laste worden gebracht van de post Crèches en
Peuterspeelzalen 6610010. De uitkomst van het onderzoek
wordt t.z.t. ter advisering aan uw college en hierna aan de
raad voorgelegd.
* Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en
adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn en
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heeft bij diverse gemeenten een dergelijk
harmonisatietraject begeleid.
Hierbij wordt u de Tarievenregeling Sport 2017 ter
Het college besluit,
vaststelling aangeboden. In deze regeling zijn de tarieven Per 1 januari 2017 de Tarievenregeling Sport 2017
voor de gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymzalen vast te stellen en de Tarievenregeling Sport 2016 in
en sportvelden opgenomen. De tarieven zijn
te trekken.
overeenkomstig de vastgestelde begroting geïndexeerd
met het inflatiecorrectie percentage van 1 % en een 3%
extra tariefverhoging op de zwembaden. Om onze positie
ten opzichte van andere gemeentelijke zwembaden in de
omliggende gemeenten te bewaken zijn enkele
zwembadtarieven niet verhoogd, zoals o.a. inschrijf- en
administratiekosten en zwemlestarieven. Zie hiervoor
bijgaand tarievenberekeningsbestand.
Per 1 januari 2017 is voor zwembad Zidewinde een extra
abonnementsvorm in de maand september (buiten het
reguliere zwemseizoen van mei-augustus) voor
banenzwemmers opgenomen. Het gebruik beperkt zich tot
de ochtenden van 7.00-10.00 uur op doordeweekse
dagen. Indien bij mooi weer besloten wordt de
openingstijden verder te verruimen, dan kunnen de
badgasten voor het vrijzwemmen een los ticket kopen.
U wordt geadviseerd per 1 januari 2017 de bijgevoegde
Tarievenregeling Sport 2017 vast te stellen en de
Tarievenregeling Sport 2016 in te trekken.

B03.OOT

Subsidieverlening
Stichting Cultureel Centrum Zidewinde heeft voor 2017 €
Stichting Cultureel 61.575 subsidie gevraagd. Dit is € 90 meer dan in de
Centrum Zidewinde programmabegroting 2017 is opgenomen, namelijk €
61.485. Zij willen graag voor twee jaar subsidie, voor
2017 en 2018. In het verleden kregen zij ook voor twee
jaar subsidie. Op deze manier beperken wij, zowel voor
ons als voor hen, de administratieve lasten. Daarnaast

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2017 €
61.485 en € 90 af te wijzen;
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2018 €
62.622;
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken die voor twee jaar gelden.
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sluit deze twee jaar ook goed aan bij de ontwikkeling van
N.a.v. het college d.m.v. een memo informeren over
WIJ-dienstencentrum Zidewinde zoals beschreven in de
de stand van zaken m.b.t. de WIJ-dienstencentra.
nota ontmoetingsvoorzieningen. In deze nota staat
beschreven dat zij in 2018 een WIJ-dienstencentrum
Zidewinde realiseren. Deze doelstelling is ook opgenomen
in de nieuwe prestatieafspraken die met Stichting
Cultureel Centrum Zidewinde zijn gemaakt.
Voorgesteld wordt om Stichting Zidewinde voor 2 jaar
budgetsubsidie te verlenen:
• voor 2017 € 61.485
• voor 2018 € 62.622 (*1.85% en onder
begrotingsvoorbehoud)
Tevens wordt voorgesteld om het verschil voor 2017 van €
90 af te wijzen op basis van artikel 14, lid 1, sub d, van de
Algemene Subsidieverordening Waalwijk. Hierin staat
bepaald dat een subsidieverzoek (gedeeltelijk) wordt
geweigerd indien het niet past binnen het beleid van de
gemeente. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van
indexering is opgenomen in de nota van uitgangspunten
en in het besluit Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2017 is het maximale beschikbare bedrag
voor Stichting Cultureel Centrum Zidewinde genoemd.

B04.OOT

Beëindiging
organisatie
Stichting Welzijn
Ouderen

Op 26 oktober j.l. heeft Stichting Welzijn Ouderen per brief
laten weten dat zij het beheer van het steunpunt aan de
Hendrik Chabotstraat 70 te Sprang-Capelle per 30 juni
2018 willen beëindigen. Deze brief is als bijlage
toegevoegd. Het bestuur geeft aan dat zij, mede gezien de
hoge leeftijd, geen rol voor zichzelf zien in de ontwikkeling
van nieuwe activiteiten. In een gesprek heeft Stichting
Welzijn Ouderen aangegeven dat zij niet op zoek gaan
naar opvolgers. Zij vinden dit een taak van de gemeente.

Het college besluit,
• Stichting Welzijn Ouderen te informeren dat er
vooralsnog geen subsidie voor 1 januari 2018 tot 30
juni 2018 wordt verstrekt. Zij kunnen deze subsidie
volgens de reguliere procedure voor 1 mei 2017
aanvragen.
N.a.v. college informeren wat er met het gebouw
gaat gebeuren.
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Wel hebben zij aangegeven graag door te gaan tot 30 juni
2018. In bijgevoegde brief vragen zij tevens om de
subsidie te verstrekken van 1 januari tot en met 30 juni
2018. Hierbij is geen bedrag genoemd. Per brief d.d. 8
december 2015 is reeds de subsidie voor 2016 en 2017
verstrekt.
Voor de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen/
Steunpunt Achter den Hoven is structurele subsidie
beschikbaar. In 2017 bedraagt dit bedrag € 39.657. Hier is
reeds de ombuiging van € 28.000 in mindering gebracht
zoals is bepaald met het vaststellen van de nota
ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen’.
Hierin is tevens bepaald dat wij als gemeente graag zien
dat de activiteiten worden voortgezet maar dat wij hierbij
graag meer ondernemerschap zien. Bijvoorbeeld door de
kosten te verlagen door meer met vrijwilligers en niet met
een professioneel beheerder te werken of door meer
inkomsten te verwerven.
Voor het vervolg houden we vast aan dit standpunt. We
zien graag dat de activiteiten en de vernieuwing hierin
worden voortgezet zodat de (kwetsbare) inwoners in
Sprang-Capelle hier gebruik van kunnen blijven maken.
Dit hoeft echter niet perse in het huidige Steunpunt. De
activiteiten kunnen ook worden aangeboden vanuit een
andere voorziening, zoals bijvoorbeeld het Buurthuis
Sprang-Driesen of het WIJ-dienstencentrum Zidewinde. Op
deze manier kunnen kosten worden bespaard. Wij hebben
aan Contour de Twern gevraagd op zoek te gaan naar
inwoners die een vervolg willen geven aan de activiteiten
van Stichting Welzijn Ouderen en met de ontwikkeling van
nieuwe activiteiten aan de slag willen gaan. De wijkwerker
van Contour de Twern gaat nu kijken of er mensen
geïnteresseerd zijn en of zij bereid zijn zich hierop te
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organiseren. Zodra we weten of er mensen geïnteresseerd
zijn en wat een mogelijk vervolg kan zijn, bespreken we
met Stichting Welzijn Ouderen hoe we verder gaan om een
goede overdracht op termijn te realiseren. Dit kan
overigens ook betekenen dat de activiteiten gewoon in het
Steunpunt blijven worden aangeboden als het initiatief
bereid is tegen dezelfde subsidie en huurkosten het
Steunpunt te draaien.
Omdat we dus nu nog niet precies weten of en wat het
vervolg is en per wanneer dit ingaat, stellen we voor
Stichting Welzijn Ouderen te informeren dat wij niet
voornemens zijn om nu alvast subsidie voor 1 januari
2018 tot 30 juni 2018 te verstrekken. Zij kunnen deze
subsidie volgens de reguliere procedure voor 1 mei 2017
aanvragen. Hopelijk is op dat moment meer bekend over
hoe het vervolg er uit ziet.

