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Prestatieafspraken Juvans
2017
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Onder toepassing van de coördinatieregeling voor
Het college besluit,
bouwprojecten in Driessen is het ontwerp Uitwerkingsplan het uitwerkingsplan ‘De Villa C, 31 woningen’, 31
‘De Villa C, 31 woningen’ (plan Boekenmolen) in
woningen in
samenhang met de ontwerp omgevingsvergunning voor
bestemmingsplan Driessen overeenkomstig het
het bouwen van 31 woningen en het maken van uitwegen ontwerp van dit plan vast te stellen zoals in
in procedure gebracht. Binnen de wettelijke termijn van 6 bijgevoegd besluit is verwoord en dit besluit op de
weken (t/m 23 november jl.) zijn geen zienswijzen
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.
ingediend.
Voorgesteld wordt het uitwerkingsplan ‘De Villa C, 31
woningen’ overeenkomstig het ontwerp van dat plan vast
te stellen en aan dit besluit op de wettelijk voorgeschreven
wijze bekendheid te geven.
De drie raden van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Het college besluit,
Woudrichem hebben op 25 oktober 2016 een
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het
herindelingsontwerp vastgesteld (zie bijlagen).
herindelingsontwerp van de gemeenten Aalburg,
Tot 23 december 2016 hebben de omliggende gemeenten Werkendam en Woudrichem.
de gelegenheid een zienswijze hierop in te dienen.
Advies is om geen zienswijze in te dienen maar wel de drie
gemeenten veel succes te wensen in het proces om te
komen tot de herindeling en daarbij aan te geven dat de
gemeente Waalwijk uitziet naar continuering van de
prettige samenwerking, nu niet met drie maar met één
gemeente.
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vraagt
Het college besluit,
een subsidie van € 251.263,- aan voor
• Aan Juvans voor 2017 een budgetsubsidie van €
hulpverleningsactiviteiten voor 2017. Voorgesteld wordt
251.263,- te verstrekken;
om Juvans voor 2017 € 251.263,- subsidie te verlenen in
• Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals
de vorm van een budgetsubsidie. Dit bedrag is
vermeld in de bijlage.
beschikbaar in de begroting. In de bijlage zijn de
prestatieafspraken opgenomen, die zijn onderverdeeld in
drie categorieën:
- Individuele psychosociale hulpverlening;
- Trainingen in groepsverband;
- Maatschappelijk werk risicojeugd.
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Er zijn geen wijzigingen in de afspraken t.o.v. 2016.
Wij schakelen Juvans in om inwoners/ gezinnen te
ondersteunen, wanneer zij dat (tijdelijk) niet op eigen
kracht kunnen. De werkwijze van Juvans is gericht op het
versterken van de eigen kracht en het vergroten van
zelfredzaamheid van inwoners en gezinnen.
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Verlenen en
vaststellen
waarderingssubsidie 20172020

Het betreft een subsidie voor de periode van 1 jaar. De
intentie is om de activiteiten die Juvans nu uitvoert mee te
nemen in het inkooptraject Wmo, dat waarschijnlijk in
2017 plaats vindt.
Onlangs zijn de aanvragen waarderingssubsidie 2017 e.v.
ontvangen. In de ASV is opgenomen dat deze subsidie
voor maximaal vier jaar kan worden verleend en direct kan
worden vastgesteld. Om de administratieve lasten voor
beide partijen zo laag mogelijk te houden, beschikken we
voor vier jaar waar mogelijk. Tenzij organisaties aangeven
liever voor één, twee of drie jaar subsidie te ontvangen,
bijvoorbeeld in geval het ledenaantal schommelt.
Daarnaast hebben organisaties vanzelfsprekend altijd de
mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen indien
de gewijzigde situatie hierom vraagt. In de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2017
wordt de wijze van verdeling bepaald en wat het
subsidieplafond per onderdeel is. Verder is relevant te
vermelden dat de beschikking altijd onder
begrotingsvoorbehoud wordt afgegeven. Op het moment
dat bedragen worden bijgesteld of de indexering wordt
aangepast, ontvangen zij van ons een aangepaste
beschikking.
Afwijzingen:
Vijftien organisaties hebben meer subsidie aangevraagd
dan waarop zij volgens de subsidieregeling recht hebben.

Het college besluit,
• Akkoord te gaan de teveel gevraagde subsidie
2017-2020 van organisaties op grond van artikel 14,
lid 1, sub d van de Algemene Subsidieverordening
Waalwijk af te wijzen.
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Voorgesteld wordt de subsidies 2017-2020 van de
genoemde verenigingen vast te stellen op het bedrag waar
zij volgens de opbouw- en verdeelregeling in de
Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2017
recht op hebben. Tevens wordt voorgesteld om het
verschil tussen het gevraagde bedrag en het beschikbare
bedrag af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub d
van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk (zie rode
velden in het excellbestand welke als bijlage is
toegevoegd). 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 de opbouw- en verdeelregeling en indexering
is opgenomen in de nota van uitgangspunten en in het
besluit Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
2017.
SubsidieContour de Twern heeft voor 2017 € 1.057.541 subsidie
Het college besluit,
verlening Contour aangevraagd voor hun maatschappelijke opdracht.
• Akkoord te gaan met de hoofdlijnen in de nieuwe
de Twern 2017
Voorgesteld wordt om Contour de Twern voor 2017 €
opdracht van Contour de Twern en € 1.057.634 aan
1.057.634 subsidie te verlenen in de vorm van
subsidie te verlenen voor 1 jaar;
budgetsubsidie Dit bedrag is ook beschikbaar op de
• Akkoord te gaan met de prestatieafspraken die
programmabegroting (zij hebben een fout in berekening
voor 1 jaar gelden zoals deze in de opdracht in de
gemaakt). In de bijlage is de opdracht voor 2017
bijlage staan vermeld;
opgenomen. Deze opdracht is vrijwel gelijk aan de
opdracht in 2016 en sluit nauw aan bij de
transitiedoelstellingen; iedereen sociaal en economisch
zelfredzaam, ieder huishouden één kostwinner, iedere
jongere een startkwalificatie. Contour de Twern is een
belangrijke partner omdat zij met behulp van hun
preventieve inzet mensen stimuleren en ondersteunen
zelfredzaam te zijn, andere mensen te helpen en zich in te
zetten voor hun omgeving. Zij benutten de kansen en
potenties van inwoners en hun omgeving en kunnen
problemen en duurdere zorg voorkomen met inzet van
o.a. de wijkwerkers, de WIJ-dienstencentra, het
Onderwerp
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vrijwilligerspunt, de WIJ-dienstvrijwilligers die zich op
allerlei terreinen inzetten zoals informatie en advies,
schuldhulpverlening, onafhankelijke cliëntondersteuning,
buurtbemiddeling, vrijwillige thuishulp en
gezinsondersteuning.
De opdracht en prestatieafspraken zijn grotendeels
hetzelfde gebleven als de opdracht van 2016, zie voor
toelichting punt 3, pagina 3 ‘ Wat gaan we ervoor doen?’.
Naar aanleiding van het collegebezoek is er in de
prestatieafspraken één totaalindicator ‘maatschappelijke
opbrengst’ toegevoegd. Dit keer nog zonder percentages.
Het idee is dat Contour de Twern dit met ingang van 2017
inzichtelijk gaat maken op basis van de resultaten van de
onderdelen in het schema. Vervolgens weten we wat het
percentage is en welke stijging voor 2018 e.v. gewenst/
reëel is.
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Verder is relevant dat de opdracht aansluit op de nota
ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen’. De
€ 35.000 ombuiging op de buurthuizen uit het
coalitieprogramma is op de subsidie van Contour de Twern
in mindering gebracht.
Subsidieverlening Den Bolder heeft voor 2017 € 253.175 en voor 2018 €
Den Bolder 2017 257.859 aangevraagd. Den Bolder vraagt met € 253.175
2018
en € 257.859 €1 meer aan en dan is begroot. Dit verschil
is waarschijnlijk ontstaan door verkeerde afronding.
Voorgesteld wordt om Den Bolder voor twee jaar
budgetsubsidie te verlenen:
• Voor 2017 € 253.174
• Voor 2018 € 257.858 (* 1,85% index en onder
begrotingsvoorbehoud)
Tevens wordt voorgesteld om het verschil voor 2017 en

Het college besluit,
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2017 €
253.174 en € 1 af te wijzen;
• Akkoord te gaan met subsidieverlening 2018 €
257.858 en € 1 af te wijzen;
• Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken die voor twee jaar gelden.
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2018 van € 1 (waarschijnlijk ontstaan door verkeerde
afronding) af te wijzen op grond van artikel 14, lid 1, sub
d, van de Algemene Subsidie Verordening 2015. 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 staat het maximale beschikbare bedrag
voor Den Bolder genoemd.
Met Den Bolder zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
Hierin is de ontwikkeling van WIJ-dienstencentrum Den
Bolder zoals beschreven in de nota
ontmoetingsvoorzieningen ’Ontmoeten doe je samen’
opgenomen.
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Budgetsubsidie
Mikz
peuterspeelzalen
2017

Mikz heeft voor 2017 een budgetsubsidie van €
908.496,00 aangevraagd, waarvan € 539.136,00 voor het
reguliere peuterspeelzaalwerk en € 369.360,00 voor de
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is conform de
programmabegroting 2017.
Mikz heeft de opdracht vanuit de gemeente om € 15.000,te bezuinigen op het regulier peuterspeelzaalwerk in 2017
in de begroting 2017 verwerkt. De bezuiniging wordt o.a.
gerealiseerd door het beter inplannen van medewerkers en
minder taakuren bij de pedagogische medewerkers weg te
leggen. Daarnaast worden 2 dagdelen minder aangeboden,
was 74 dagdelen in 2016 en wordt 72 dagdelen in 2017.
Voor de budgetsubsidie zijn prestatieafspraken gemaakt.
De wijziging in het aantal dagdelen is opgenomen in de
prestatieafspraken (zie bijlage). Verder zijn er geen
wijzigingen t.o.v. 2016.

Het college besluit,
- Akkoord te gaan met de verlening budgetsubsidie
2017 aan Mikz van € 908.496,00.
- Akkoord te gaan met bijgevoegde
prestatieafspraken Peuterspeelzaalwerk en VVE.
Deze afspraken gelden voor 1 jaar.
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Voorgesteld wordt om Mikz voor 1 jaar een budgetsubsidie
te verlenen van € 908.496,00 (beschikbare bedrag
programmabegroting). Tevens wordt voorgesteld akkoord
te gaan met de prestatieafspraken 2017.

