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In de vergadering van 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad zich
garant gesteld voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit
de realisatie van het Waalwijkse deel van de snelfietsroute
Waalwijk-Tilburg tot een bedrag van 4,4 miljoen euro. Ten
behoeve van dit project is een bestuursovereenkomst opgesteld
waarin ook de provinciale bijdrage is geregeld. Deze
overeenkomst ligt ter ondertekening voor tijdens het regionaal
bestuurlijk overleg van 22 november 2017 welke wordt gehouden
in Dongen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er enkele
kanttekeningen geplaatst. Deze hebben voornamelijk betrekking
op de instandhouding van de snelfietsroute, de borging van het
beheer, het ontbreken van Waalwijk als begunstigde en een
aantal tekstuele aanvullingen en verbeteringen. Als deze
kanttekeningen in het document worden verwerkt bestaat
dezerzijds geen bezwaar tegen ondertekening.
Het was de bedoeling van de gedeputeerde om deze
overeenkomst al tijdens de Bestuurlijke Ontwikkeldag van 22 juni
2017 te ondertekenen, maar dat bleek te ambitieus. Uw
voorzitter heeft toenmalig wethouder Keijzers op 2 mei 2017
gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen; hiervan is dus
geen gebruik gemaakt. Op 22 november 2017 neemt wethouder
Van Groos deel aan het bestuurlijk overleg; hij is bereid de
bestuursovereenkomst namens de gemeente Waalwijk te
ondertekenen. Daartoe dient hij dan wel door uw voorzitter te
worden gemachtigd. Dit voorstel treft u hierbij aan.
De commissie straatnaamgeving heeft een verzoek ontvangen
voor straatnaamgeving. Op het voormalige RWB-terrein komt
huisvesting voor arbeidsmigranten. De huisvesting komt aan een
nieuw aan te leggen straat. Daarnaast wordt een perceel
ingericht als overloopparkeerplaats voor de ontwikkeling van het
Leisurecentre.
De betreffende wijk waarin de straat is gelegen heeft als thema;
Nederlandse Nobelprijswinnaars. Er is daarom gekeken naar een
naam passend bij het thema.
In overleg met de commissie straatnaamgeving wordt
voorgesteld te kiezen voor de naam: Professor Veltmanweg.

Besluit
Het college besluit,
in te stemmen met de inhoud van de ‘Overeenkomst
tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Loon
op Zand, Tilburg en Waalwijk ten behoeve van de
totstandkoming van de Snelfietsroute voor het tracé
Tilburg–Waalwijk’ onder de voorwaarde dat de gemaakte
opmerkingen worden verwerkt.
De burgemeester besluit wethouder drs. J. van Groos te
machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst
tijdens het bestuurlijk overleg van 22 november 2017 te
Dongen.

Het college besluit,
De straat zoals op bijgaande kaart is aangegeven te
noemen:
- Professor Veltmanweg (in de BAG te registreren als Prof
Veltmanweg)
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Vernoemd naar Emeritus Professor M.J.G. (Martinus) Veltman
geboren 27-06-1931 te Waalwijk. In 1999 onderscheiden met de
Nobelprijs voor Natuurkunde. Momenteel wonend in Bilthoven.
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Straten worden bij voorkeur vernoemd naar personen die niet
meer in leven zijn. Gelet op de uitzonderlijke onderscheiding voor
deze Waalwijker wordt hierop een uitzondering gemaakt. Het
thema van de betreffende wijk is een mooie gelegenheid om nu
al een vernoeming te doen. Er is schriftelijk toestemming
gevraagd aan betrokkene. Emeritus Professor Veltman heeft
bevestigd zich vereerd te voelen. Waalwijk heeft een warme
plaats in zijn hart en hij is verheugd dit nog mee te kunnen
maken.
Implementeren
We stellen voor werkgeversdienstverlening op regionale schaal te
regionale
implementeren. Dit zal leiden tot een meer effectieve en
werkgeversdienstverl efficiënte inzet in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. We
ening
verwachten dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
hierdoor een grotere kans krijgen op arbeidsinschakeling en dat
de werkloosheid verder af zal nemen.

Het college besluit,
1. in te stemmen met het implementeren van een regionale
werkgeversdienstverlening, die uiterlijk 1 maart 2018 in
werking treedt.
2. In te stemmen met de volgende benodigde acties en
randvoorwaarden voor de inrichting van de implementatie
onder beslispunt 1:
• Regionale dienstverlening aan werkgevers in Werkhart
uitbreiden naar alle doelgroepen, inclusief eenduidige
communicatie.
• Iedere werkgever in Midden-Brabant krijgt een specifieke
accountmanager namens de hele arbeidsmarktregio.
• Instellen van een regionaal managementteam, inclusief
mandaatregeling.
• Gelijke inzet financiële middelen ten behoeve van de
regionale menukaart.
• Gebruik van uniform vacature- en klantvolgsysteem.

