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In Landgoed Driessen wordt een nieuw gebiedsdeel in
Het college besluit,
ontwikkeling genomen, gebiedsdeel ‘de Villa deel C, dat
De volgende straatnamen te benoemen, zoals
ruimte gaat bieden aan ca. 150 woningen. De nota van
aangegeven op het kaartje in de bijlage:
uitgangspunten voor dat gebied, met als onderdeel
1. Burgemeester De Geusstraat (dit deel sluit aan op
daarvan het verkavelingsplan, is op 14 januari 2014 door
de bestaande Burgemeester De Geusstraat).
het college vastgesteld. Het nieuwe gebied sluit aan op het 2. Frans Slaatsstraat.
gebiedsdeel ‘de Bibliotheek' dat al grotendeels is
3. Wielrenner.
gerealiseerd (met straatnamen van ‘Brabantse schrijvers,
4. Biljarter.
twee burgemeesters en een bisschop).
5. Kees en Henny de Ruyterstraat.
7. Brabantia Nostrapad (voor het gedeelte dan verder
De eerste 45 woningen komen komende maanden in de
wordt doorgetrokken van het bestaande fietspad).
verkoop.
In overleg met de straatnamencommissie stellen wij voor
om dit gebiedsdeel het thema sport mee te geven.
Op het kaartje in de bijlage 1 staan de straten getekend.
Voorgesteld wordt om ze alsvolgt te benoemen:
1. Burgemeester De Geusstraat. Deze straat wordt
doorgetrokken vanaf de bestaande burgemeester De
Geusstraat.
2. Frans Slaatsstraat. Frans Slaats, geboren in Waalwijk
was een wielrenner van wereldformaat in de jaren dertig.
In de bijlage kunt u meer over hem lezen.
3. Wielrenner. De straatnaam wielrenner verwijst naar
Frans Slaats.
4. Biljarter. Deze straatnaam verwijst naar de gebroeders
De Ruyter.
5. Kees en Henny de Ruyterstraat. Deze biljartende broers
presteerden op wereldniveau.
6. Dit is de Gerben de Vriesstraat. Deze is al benoemd en
is ook al aangelegd.
7. Dit is het fietspad. Een deel is hiervan al aangelegd
onder de naam Brabantia Nostrapad en wordt
doorgetrokken.
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B01.OOT Aandacht aanpak
A27 en Hooipolder

B02.OOT Resultaten
wijkanalyse
Baardwijk,
Laageinde, De Hoef
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In bijlage 2 treft u meer informatie aan over Frans Slaats
en de gebroeders De Ruyter.
Zie bijgaande brandbrief die aandacht vraagt voor de
aanpak van knooppunt Hooipolder.
Deze brief is voor Pasen naar de informateur bij de
collegeonderhandelingen van de provincie Noord-Brabant
gestuurd, en naar alle fracties binnen Provinciale Staten.
Bijgevoegd vindt u de analyse van de wijken Baardwijk,
Laageinde en De Hoef waar uw college in oktober 2014
opdracht toe heeft gegeven. De aanleiding hiertoe lag in
verschillende signalen dat de leefbaarheid in de wijken
achteruit gaat (o.a. segregatie op basisscholen en de
geopperde noodzaak van een jongerenunit op het
Cruyffcourt wegens jeugdoverlast.)
De wijken Baardwijk, Laageinde en de Hoef lijken op het
eerste gezicht drie wijken die fysiek, sociaal en
economisch geen zorgwekkende problemen kennen. Ook
de veronderstelde overlast van jeugdgroepen is niet
aanwezig. Maar als we wat beter inzoomen zien we binnen
de drie wijken enkele gebieden waar er toch problemen
spelen. Problemen die ook echt vragen om ingrijpen.
In deze gebieden zien we een opeenstapeling van zorgen
die bij elkaar drukken op het toekomstperspectief van de
individuele bewoners, maar ook de buurt. We hebben het
hier hoofdzakelijk over de toenemende concentratie van
'kwetsbare' huishoudens. Huishoudens die het economisch
zwaar hebben en tevens door een zekere achterstand
moeilijk meedraaien in de maatschappij. De verschillende
in de wijk actieve professionals beschrijven de eerste
signalen van een neerwaartse spiraal waarbij de sterkere
bewoners uit deze buurten wegtrekken en er kwetsbare
bewoners voor terugkomen, met alle zorgen van dien. Tijd
dus om de mouwen op te stropen.

Het college besluit, kennis te nemen van bijgaande
brief.
I.o.m. portefeuillehouder bezien of brief ook naar de
overige fracties gestuurd moet worden.
Het college besluit,
- Geen eenzijdige ingrijpende investeringen te doen
waarbij het ontbreekt aan integraliteit en een
duurzaam resultaat.
- De aanbevelingen uit de analyse integraal uit te
voeren.
- De uitvoering van deze aanpak te beleggen bij RSO
en LVH.
- Actieplan in een dinsdagmiddagsessie bespreken
met college/DT.
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B03.OOT Verlenen mandaat
aan het college
gemeente Tilburg
voor het indienen
van een machtiging
“gesloten plaatsing
jeugdhulp in het
vrijwillig kader” en

COLLEGEBESLUITEN D.D. 07-04-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Dit is geen roep om extra investeringen, maar juist een
betere gemeentelijke regie en bundeling van alles wat er
al gebeurt. 'Meer met hetzelfde', of zelfs 'meer met
minder'. In een paar stappen betekent dit;
• Een goed beeld van de wijkopgave met aandacht voor de
dynamiek van buurten en straten;
• Een met de partners opgesteld actieplan (met aandacht
voor korte, middellange en lange termijn). Hieronder valt
ook het inzetten en verbinden van 'lopende' trajecten zoals
het Actie Leer Programma, de voorgenomen aanpak van
Casade of de inzet vanuit de transities;
• Een sterke regie van de gemeente op de voortgang en
effecten.
Alle partijen staan in de startblokken om met elkaar op
een dergelijke manier aan de slag te gaan. De gemeente
heeft echter het startpistool in handen.
Voorstel is om de aanbevelingen uit de analyse integraal
uit te voeren en de uitvoering van deze aanpak te
beleggen bij RSO en LVH. We doen geen eenzijdige
ingrijpende investeringen waarbij het ontbreekt aan
integraliteit en duurzaam resultaat. Zo moet een
preventieve en samenhangende aanpak ontstaan. Deze
aanpak bevindt zich op het snijvlak van wijkgericht werken
en het strategisch meerjarenontwikkelingsplan.
Burgerparticipatie is hierbij een belangrijke factor.
Tot de verantwoordelijkheid van het college van
Burgemeester en Wethouders behoort onder andere de
plaatsing van jeugdigen in een gesloten jeugdinrichting in
het vrijwillig kader. In de Jeugdwet is opgenomen dat
opname pas plaats kan vinden nadat de kinderrechter
daarvoor een
machtiging heeft afgegeven. Hiervoor dient het college een
verzoekschrift in bij de rechtbank op grond van de

Het college besluit:
1. In te stemmen met de procesbeschrijving 'verzoek
machtiging gesloten jeugdhulp vrijwillig
kader met instemming ouder' met de toevoeging dat
de gemeente van herkomst altijd direct
geïnformeerd wordt als er een machtiging wordt
aangevraagd;
2. De bevoegdheid tot het indienen van een
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in crisissituaties aan
Bureau Jeugdzorg/
Spoedeisende Zorg
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Jeugdwet (art 6.1.2 en art 6.1.3). Omdat het naar
verzoekschrift bij de kinderrechter tot het verlenen
verwachting om een beperkt aantal plaatsingen per jaar
van een (spoed)machtiging om een jeugdige op te
gaat ( in 2014 in Midden Brabant 20 plaatsingen),
nemen in een gesloten accommodatie (artikel 6.1.2
waarvoor wel specifieke expertise nodig is, wordt
en 6.1.3 Jeugdwet) te mandateren aan het college
voorgesteld om het college van burgemeester en
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
wethouders
Tilburg. Veilig Thuis adviseert en ondersteunt de
van de gemeente Tilburg namens alle gemeenten in Hart
gemeente Tilburg hierbij inhoudelijk;
van Brabant te mandateren tot het indienen van
3. De bevoegdheid tot het indienen van een
verzoekschriften. Het verzoekschrift wordt opgesteld op
verzoekschrift bij de kinderrechter tot het verlenen
basis van het inhoudelijk advies van Veilig Thuis. Door
van een machtiging om een jeugdige op te nemen in
heldere en korte lijnen af te spreken kan er snel gehandeld een gesloten accommodatie (artikel 6.1.2 en 6.1.3
worden
Jeugdwet) te mandateren aan de directeur van
in dit soort ernstige situaties. Er is een procesbeschrijving Bureau Jeugdzorg (SEZ), indien het
opgesteld ten aanzien van de handelswijze indien er
crisiszaken betreft buiten kantooruren.
sprake is van verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp in
het vrijwillig kader met instemming van ouders.
Toegevoegd dient te worden dat de gemeente van
herkomst
altijd geïnformeerd wordt als er een machtiging worden
aangevraagd. De kosten voor juridische ondersteuning
worden per casus geschat op € 500. Eind 2015 vindt
evaluatie plaats en zal, indien nodig, bijstelling van het
mandaat of de procesafspraken plaats vinden.

