Nr.
B01

Onderwerp
Aanpassing
bodemkwaliteitsk
aart

B02.OOT

Subsidie
activiteiten
Waalwijk Taalrijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-12-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
Bij een aantal toekomstige gemeentewerken komt
Het college besluit,
industriegrond vrij. De mogelijkheden om deze grond
De aangepaste bodemkwaliteitskaart
binnen Waalwijk her te gebruiken zijn beperkt. Het gebied (toepassingskaart specifiek) vast te stellen.
ten oosten van industrieterrein Haven wordt in de
toekomst ontwikkeld en moet daarvoor opgehoogd
worden. Door de bodemkwaliteitskaart aan te passen mag
daar industriegrond toegepast gaan worden. Er vindt geen
verslechtering van de bodemkwaliteit plaats omdat de
ontvangende bodem ook de kwaliteit industrie heeft.
Daarnaast sluit de functie industrie aan bij de kwaliteit van
de her te gebruiken grond. Het kunnen hergebruiken van
industriegrond zorgt voor een kostenbesparing omdat de
vrijkomende industriegrond niet afgevoerd hoeft te worden
en voor de ophoging geen AW2000 grond aangekocht
hoeft te worden.
De wijziging van de bodemkwaliteitskaart past binnen het
bestaande bodembeleid van de gemeente Waalwijk.
De partners vanuit LEA en Waalwijk Taalrijk hebben
Het college besluit,
subsidieaanvragen ingediend voor 2017 en 2018 voor
- Aan bovengenoemde organisaties (zie kolom
onderstaande activiteiten die opgenomen zijn in het
aanvrager) een subsidie te verlenen voor de
uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2016-2020
activiteiten zoals opgenomen zijn in het overzicht
(vastgesteld door B&W op 26-7-2016). Zoals opgenomen
voor 2017 en 2018. Opgemerkt wordt dat voor 2018
in het uitvoeringsprogramma worden de subsidies voor
het voorbehoud geldt dat het rijk/de raad ook
deze activiteiten voor 2 jaar verleend. Een uitgebreide
daadwerkelijk middelen beschikbaar stelt op de
omschrijving van de activiteiten en de cofinanciering is
begroting voor 2018.
opgenomen in de bijlage.
- Hiervoor het bedrag van € 220.242,00 beschikbaar
Het gaat om de onderstaande 9 activiteiten:
te stellen uit de begrotingsposten
Onderwijsachterstandenbeleid 6411010, Crèches en
Activiteit
Aanvrager
Peuterspeelzalen 442051, Waalwijk Taalrijk 6411020,
Kosten in €
Ondersteuning Taalachterstanden 6607020 (€
1. Taalimpuls Voorschool
MIKZ
16.722).
peuterspeelzalen BV
13.716
2. Taalimpuls Vroegschool gr 1-2
Stichting Leerrijk
50.000
3. Taalimpuls groep 3 en groep 5
Stichting Leerrijk
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10.000
4. Taalondersteuning nieuwkomers
Stichting Leerrijk
50.000
5. ISK Wereldschool
Stichting Willem
van Oranje
22.500
6. Leesbevordering VVE
Bibliotheek
Midden-Brabant
10.000
7. Naschools leesavontuur
Bibliotheek
Midden-Brabant
25.000
8. Meer leesplezier voor jongeren in VO Bibliotheek
Midden-Brabant
25.000
9. MET Betrokken Ouders
MET
Praktijkonderwijs
14.026
Totaal
220.242
Voorgesteld wordt om bovenstaande activiteiten voor 2017
en 2018 te subsidiëren vanuit de hiervoor bestemde
begrotingsposten. Dit is conform artikel 3 Onderwijsbeleid
en artikel 16 Peuterspeelzaalwerk uit de Subsidieregeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 2017.
Dit is de derde gemeentefonds-circulaire van 2016. De
decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres.
Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van
de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2016. Daarnaast
wordt informatie verschaft over integratie- en
decentralisatieuitkeringen. Daar waar een doorwerking
plaatsvindt naar uitkeringsjaar 2017 en volgende is die
uitkomst inzichtelijk gemaakt, waarvoor wordt verwezen
naar de bijlagen.
Van belang zijn:
• De toedeling van €180.000 voor inkomensondersteuning
aan kinderen in armoede m.i.v. 2017 krijgt gestalte
• De toegekende bedragen voor de periode juli t/m

Het college besluit,
a. Kennis te nemen van de mutaties die voor
Waalwijk voortvloeien uit de decembercirculaire 2016
van het gemeentefonds
b. De voor 2016 geldende mutaties te verwerken in
de jaarrekening
c. De voor 2017 en volgende jaren geldende mutaties
mee te nemen bij de verwerking van de aankomende
meicirculaire
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oktober voor de Decentralisatie-uitkering Verhoogde
Asielinstroom; voor Waalwijk éénmalig € 120.000 in 2016
• In het sociaal domein vinden, behalve een toevoeging
van € 100.000 voor het onderdeel Jeugd in 2017, enkele
kleinere, per saldo neutrale, verrekeningen plaats.
• Een éénmalige taakmutatie van € 10.000 in 2016 voor
het implementeren van de richtlijn EED (Energy Efficiency
Directive)
• Netto houdt Waalwijk na afwikkeling van de
oormerkingen van het bruto bedrag van € 148.000 een
bedrag van €18.000 in 2016 als vrij besteedbaar over

Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de voor
Waalwijk van belang zijnde mutaties, de stijging van de
uitkering voor 2016 en die te verwerken in de jaarrekening
2016.
De voor 2017 en volgende jaren geldende mutaties mee te
nemen bij de verwerking van de aankomende
meicirculaire.
Gelet op de zeer beperkte nieuwswaarde van de circulaire
is het niet nodig de raad door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van
deze circulaire.
Reactie schrijven Namens de WMO Adviesraad heeft dhr. H. Hoogendoorn
Wmo-adviesraad een brief (zie bijlage) gestuurd waarin wordt aangekondigd
d.d. 16 november dat de WMO Adviesraad haar werkzaamheden definitief
heeft beëindigd.

Meerjarige
waarderingssubsi
die aanvraag 'Wij
blijven Fit' 2017
t/m 2019

Het college wordt geadviseerd om de brief te
beantwoorden conform bijgevoegd concept.
Door de organisatie ‘Wij blijven Fit’ uit Drunen is een
meerjarige waarderingssubsidie 2017 t/m 2019 voor het
totaalbedrag van € 11.510 aangevraagd om cognitieve
fitness aan senioren met geheugenproblemen of niet
aangeboren hersenletsel aan te gaan bieden (zie bijlage).

Het college besluit,
1. kennis te nemen van de brief van dhr. H.
Hoogendoorn namens de WMO Adviesraad d.d. 16
november 2016;
2. tot een schriftelijke reactie gericht aan dhr. H.
Hoogendoorn volgens bijgevoegd concept.
Het college besluit,
- de aanvraag voor een meerjarige
waarderingssubsidie van € 11.510 aan ‘Wij blijven
Fit’ af te wijzen op grond van artikel 14d van de
Algemene Subsidieverordening 2015; activiteiten

Nr.

B06.OOT

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-12-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
Als dementievriendelijke gemeente werken we reeds
geven geen invulling aan de doelstellingen of beleid
samen met gecontracteerde partijen ten behoeve van
gemeente;
dagbesteding. De dementieconsulent verwijst hierbij door
- De organisatie ‘Wij blijven Fit’ te informeren over
naar de betreffende activiteiten vanuit De Schakelring en
de lopende afspraken en door te verwijzen naar
Maasduinen. Fysiotherapiepraktijken bieden oefengroepen ContourdeTwern om eerste contacten te leggen.
aan. ContourdeTwern heeft de opdracht om in het
voorliggend veld activiteiten te organiseren. In
buurthuizen en ontmoetingscentra worden, met name
vanuit vrijwillige inzet, activiteiten aangeboden gericht op
kwetsbare mensen. Naast deze lopende contracten
signaleert Team WijZ momenteel geen aantoonbare
behoefte bij lichte dementie e.d..
Voorgesteld wordt de meerjarige waarderingssubsidie van
€ 11.510 aan ‘Wij blijven Fit’ af te wijzen op grond van
artikel 14d van de Algemene Subsidieverordening 2015;
activiteiten geven geen invulling aan de doelstellingen of
beleid gemeente. Daarnaast de organisatie ‘Wij blijven Fit’
te informeren over de lopende afspraken en door te
verwijzen naar ContourdeTwern om eerste contacten te
leggen.
Beroep op de
De heer Weijters wenst een aantal stukken te ontvangen
Het college besluit, in te stemmen met de brief aan
Wob door de heer in het kader van de Wob als voor hem aanvullende
de heer Weijters en met de aan hem toe te zenden
Th. Weijters
informatie m.b.t. het voorstel aan de raad tot ontvlechting stukken in het kader van het door hem gedaan
van de relatie tussen gemeente en RKC Waalwijk. De heer beroep op de Wob.
Weijters heeft uw college een uitgebreide brief
geschreven, waarin hij (opnieuw) zo zijn eigen conclusies
trekt. Niet op basis van feiten maar op basis van
indrukken die hij heeft. Het zij zo.
Onderwerp

De voor u bijgevoegde concept antwoordbrief aan de heer
Weijters beperkt zich tot de informatie die de heer
Weijters graag ontvangt. Op de verdere inhoud is niet
ingegaan en dat lijkt – gegeven de omstandigheden – het
verstandigst.

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-12-2016
Samenvatting / toelichting
Besluit
De door de heer Weijters gevraagde stukken zijn
bijgevoegd. Alle stukken waren/zijn ook voor de raad
beschikbaar, maar de overeenkomsten bijvoorbeeld staan
op het RIS “achter het slotje”. Indien u besluit deze
stukken openbaar te maken, zullen zij tegelijkertijd aan de
griffier worden gezonden zodat zij ook op het RIS zonder
vertrouwelijkheid voor een ieder toegankelijk zijn.
Kortheidshalve verwijzen wij u verder naar de conceptbrief
aan de heer Weijters.

