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Besluit
Er is een verzoek naamgeving ontvangen voor het project Zool
de straten zoals op bijgaande kaart is aangegeven te
en Zeine, ook bekend als voormalige Karwei locatie aan de
benoemen.
Eerste Zeine in Waalwijk. Eerder is door het college aangegeven
het thema Dammen en Mijnen te willen gebruiken. Straten
worden vernoemd naar Dammen en Mijnen zoals deze vroeger in
Baardwijk, Besoijen en Waalwijk hebben bestaan. De commissie
naamgeving vindt het van belang dat dit stuk geschiedenis over
deze bijzondere woonvorm in Waalwijk onder de aandacht blijft.
In de bijlage een korte toelichting op het betreffende thema.
Voorstel is de in de bijlage genummerde straten de volgende
namen te geven:
1. Goudmijn
2. Spoordam
3. Staalmijn
Voorstel is het in de bijlage genummerde voetpad de volgende
naam te geven:
4. Welsteeg
Wij sluiten mogelijke doorstromingsproblemen en daarmee een
verslechterde bereikbaarheid voor de kernen Waalwijk en
Sprang-Capelle met de voorgestane uitbreiding niet uit. Wij
hebben dan ook verzocht om in het bestemmingsplan te borgen
dat passende maatregelen om dit te voorkomen in het
bestemmingsplan worden geborgd.
Het attractiepark neemt momenteel maatregelen door op drukke
dagen de openingstijden te verlengen waardoor er een betere
spreiding van vertrekkende bezoekers ontstaat. Dit is in het
belang van het attractiepark en in het belang van de gemeenten
Loon op Zand en Waalwijk. Een juridische borging in het
bestemmingsplan heeft de gemeente Loon op Zand niet
noodzakelijk geacht.
Middels de pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’
(PIB) streeft het Programma Veiligheid ernaar om een verstoorde
ontwikkeling van kinderen van 5-12 jaar vroegtijdig bij te sturen
om te voorkomen dat zij op latere leeftijd mogelijk afglijden. De
aanpak onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening
door: 1) vroegsignalering, 2) scherpe analyse, 3) maatwerk en
4) lange adem (projectplan pag. 8). De scherpe analyse is
gebaseerd op de combinatie van een omgevingsanalyse en een

Geen beroep in te stellen tegen het vastgestelde
bestemmingsplan Wereld van de Efteling.

o Akkoord te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van
de pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’
(conform bijlage ‘projectplan pilot Preventief
Interventieteam Basisschoolkinderen);
o Voor 2019 beschikbaar te stellen: reserve RMC €
50.000,- (middels bestuurdersbrief informeert de
portefeuillehouder de raad hierover) en voor € 106.027,voor te financieren uit het budget ad € 1.000.000,- dat
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screening op sociale leerbaarheid. Het projectplan (bijlage) geeft
inzicht in hoe we de PIB aanpak middels een pilot in 2019 en
2020 gaan ontwikkelen en uitvoeren. Basisscholen nemen deel
aan de pilot, zij melden doelgroepkinderen – in overleg met
ouders – aan bij de PIB-coaches en werken intensief samen in de
pilot. De PIB-coach heeft een regisserende en coachende rol voor
het hele gezin en gaat deel uitmaken van team WijZ. De aanpak
draait inmiddels zeven jaar in Amsterdam. Uit de metingen blijkt
dat na een jaar driekwart van de kinderen aanmerkelijk minder
agressief is en dat ook hun overige gedrag minder problematisch
is.
Voor 2019 bedragen de kosten voor de pilot € 240.027,-. De
dekking bestaat uit:
o Over te hevelen middelen 'Innovatie en vernieuwing Wmo' ad €
84.000,- (onder voorbehoud van instemming raad op 13-122018, reeds door college besloten om deze middelen hiervoor te
bestemmen);
o Reserve RMC, opgenomen in reserve GOA € 50.000,-;
o Programma Veiligheid € 106.027,-.

Besluit
incidenteel beschikbaar is voor de realisering van de vier
Programma's (Binnenstad, Economie, Veiligheid en
Duurzaamheid).
De financiële mutaties mee te nemen in de eerste
kwartaalswijziging 2019.
o De kosten voor 2020 ad € 207.751,- als nieuwe wens op
te nemen in de kadernota 2020 (met als dekking reserve
GOA/ reserve RMC).

De kosten voor 2020 bedragen 207.751,-. Dit budget nemen we
als nieuwe wens op in de kadernota 2020, met als dekking
reserve GOA/ reserve RMC.

B50.RNO

Tevens opteren we voor een bedrag uit de Regionale
Innovatiemiddelen Jeugd (het eerste kwartaal 2019 volgt
hierover uitsluitsel).
Afhandeling
In de raadsvergadering van 1 november 2018 heeft de
ingekomen brief raad gemeenteraad n.a.v. een ingekomen stuk omtrent de
m.b.t. herinrichting
herinrichting van de Reigerbosweg ingestemd met het volgende:
Reigerbosweg
Wethouder Van der Hoven nodigt bewoners van de Berliozstraat
op korte termijn uit voor een gesprek over verdichting van de
groenstrook tussen woonwijk en Bedrijventerrein Zanddonk en
koppelt het resultaat hiervan terug aan de raad.
Op 12 oktober heeft dit gesprek plaatsgevonden.

- Vaststellen beantwoording van de brief stuknr. 256 d.d.
13-09-2018;
- De brief in handen te stellen van de griffie.

