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Op 23 oktober 2018 is de procesbeschrijving opstellen
hotspotmonitor door het College vastgesteld. Het jaar 2019 is
gebruikt om voor het eerst dit proces te doorlopen en om te
komen tot een eerste hotspotmonitor 2019 waarbij we meteen
belangrijke gebeurtenissen in voorgaande jaren hebben
meegenomen. Na overleg met interne en externe partijen zijn de
volgende vier hotspots naar voren gekomen:
- MKZ crisis
- Kwestie Liberiaans gezin Waspik
- Huisvesting arbeidsmigranten
- Reeks gebeurtenissen rondom RKC Waalwijk
In de bijlage treft u het document "Hotspotmonitor 2019,
Hotspots van de gemeente Waalwijk, 2001 t/m 2019" aan waarin
de werkwijze en de hotspots beschreven staan. Iedere volgende
op te stellen hotspotmonitor zal als basis deze monitor hebben
en worden aangevuld met eventuele hotspot waardige
gebeurtenissen vanaf het opstellen van de laatste monitor.
De gemeente zal actief dossiers of documenten op basis van de
hotspots gaat uitzonderen van vernietiging, met terugwerkende
kracht voor zover mogelijk. Het Streekarchief zal actief gaan
acquireren op de hotspot onderwerpen.
Van Wanrooy BV heeft een nieuw bouwplan ontwikkeld en
aanvragen om omgevingsvergunning ingediend voor 47
grondgebonden woningen, waarvan 27 tussen/hoek woningen,
18 twee-onder- een-kap woningen en 2 vrijstaande woningen
met het verzoek hiervoor toepassing te geven aan de door de
raad d.d. 12 juni 2014 vastgestelde coördinatieregeling voor
bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen. Daarmee worden
het ontwerp uitwerkingsplan de ‘Lommerrijk fase 4’ dat de
juridisch planologische grondslag voor dit plan biedt en de
ontwerp omgevingsvergunningen voor deze 47 woningen in
samenhang in procedure gebracht.
Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren en te besluiten dat
het tijdstip voor de concrete start van deze gecoördineerde
procedure in overleg met de portefeuillehouder voor Driessen
wordt bepaald.
Op 6 januari 2020 is de nieuwbouw van Kindcentrum Zanddonk
in gebruik genomen. Medio maart zal de tweede fase van het
project (sloop OBS van der Heijden en afronding aanleg

Besluit
De eerste hotspotmonitor van de gemeente Waalwijk
"Hotspotmonitor 2019, Hotspots van de gemeente
Waalwijk, 2001 t/m 2019" vast te stellen.

dat voor de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan
‘Lommerrijk fase 4’ in bestemmingsplan Driessen en de
ontwerp omgevingsvergunningen voor 47 woningen in het
plangebied van genoemd uitwerkingsplan toepassing wordt
gegeven aan de coördinatieregeling voor bouwprojecten in
Driessen, waarbij de concrete start van die procedure in
overleg met de portefeuillehouder voor Driessen wordt
bepaald.

a. de eigendomssituatie van het terrein van KC Zanddonk
in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie;
b. in te stemmen met de in verband hiermee noodzakelijke
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schoolterrein) worden opgeleverd. Bij de start van het project is
met de schoolbesturen de afspraak gemaakt dat Stichting
Leerrijk! eigenaar is/wordt van het gebouw en van het terrein en
dat het niet voor het kindcentrum benodigde perceel terug komt
naar de gemeente. Om de gewenste eigendomssituatie te
bereiken dient een aantal stappen te worden gezet, die
uiteindelijk resulteren in een eigendomsoverdracht bij notariële
akte. Aan de notariële akte dient een gemeentelijk besluit tot
eigendomsoverdracht ten grondslag te liggen. Het college heeft
in de vergadering van 3 maart 2020 besloten om het voorstel
aan te houden in verband met nadere afstemming met
grondexploitatie in verband met het feit dat er meer grond naar
Stichting Leerrijk gaat dan dat er terug komt.
Waalwijk heeft de (bijgestelde) strategische doelstelling: (Het)
versterken van het imago van Waalwijk als stad van schoen en
leder door dit beter te profileren en te vermarkten. Om deze
ambitie te realiseren
is versterkte samenwerking met en binnen het bedrijfsleven van
groot belang. Bovendien is vanuit het programma Economie de
ambitie uitgesproken, voor de opening van het museum, een
evenement te organiseren dat een relatie heeft met de schoenen lederindustrie. Het initiatief Leather made Smart wil
en kan bij de realisatie van beide projecten een belangrijke rol in
spelen.
In 2019 hebben de Langstraatgemeenten (vanuit het SET) en de
Rabobank beide € 20.000,- euro startsubsidie gegeven om het
initiatief 'Leather made Smart' op te starten. Initiatiefnemer voor
dit project ligt bij een aantal (jonge) schoen en- leerondernemers
samen met Peter Konijnenburg. Een belangrijk
verschil tussen dit initiatief en andere organisaties, is dat hier
alleen ondernemers uit de branche lid kunnen worden. Het doel
van dit project is: 'De meest slimme schoen- en lederregio op de
kaart zetten'.
Leather made Smart heeft het doel om vanaf 2023 volledig
gefinancierd te zijn door de leden / ondernemers. Om dat te
bereiken wordt een ingroeimodel gehanteerd. De
Langstraatgemeenten financieren dit project in eerste instantie
voor 2020. Aan de hand van projectprestatie-indicatoren (PPI's)
wordt eind 2020 bepaald of het project wordt voortgezet. Op dat
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grondruil, waarbij 1376 m2 wordt overgedragen van
gemeente naar Stichting Leerrijk! en 259 m2 van Stichting
Leerrijk! naar gemeente;
c. de kosten van deze grondruil (notariskosten ad
€ 6.081,00) ten laste van het voor de nieuwbouw van KC
Zanddonk beschikbare krediet te brengen.

1. In te stemmen met het reserveren van € 70.000,- euro
t.b.v. het oprichten van het bedrijfsbureau van Leather
made Smart ;
2. In te stemmen met het reserveren van € 50.000,- euro
t.b.v. de uitvoering van aan schoen- en leder gerelateerde
projecten
3. De lasten á € 120.000,- te dekken door uit de
beleidsreserve Programmamanagement
4. In te stemmen met het tijdelijk huisvesten van Leather
made Smart, bij voorkeur in Grotestraat 239.
5. Voor het college van 17 maart overzicht aanreiken
m.b.t. de bestedingen t/m 12 maart, voorgenomen
bestedingen en reeds aangegane verplichtingen.
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100 kmA59 tussen
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Bestrijding
kinderarmoede
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moment zal ook opnieuw worden afgewogen of financiering en
huisvesting worden gecontinueerd.
In de vergadering van 7 november 2019 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen die betrekking heeft op de
maximumsnelheid op de A59 op het traject Waspik-SprangCapelle-Waalwijk. Door het aannemen van deze motie is uw
college verzocht het bevoegd gezag te verzoeken op zeer korte
termijn de maximumsnelheid op de A59 tussen Waspik en
Drongelens kanaal te verlagen tot 100 km per uur.
Aan dit raadsbesluit liggen de volgende overwegingen ten
grondslag.
1. Het invoeren van een maximale snelheid van 100 km/u voor
het traject van de A59 tussen Waspik en het Drongelens kanaal
heeft een positieve invloed op de leefbaarheid langs het traject
en in het bijzonder in Waalwijk-Oost én past binnen de aanpak
van de PAS-problematiek.
2. Bovendien sluit deze maatregel naadloos en logisch aan op het
vervolgtraject op de A59 richting Den Bosch, waar de
maximumsnelheid al 100 km/u is.
Op 25 november 2019 heeft uw college uitvoering gegeven aan
bovenstaande motie. Bij brief van 3 februari 2020 heeft de HID
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland namens de Minister van I&W
laten weten dat in maart 2020 op alle Rijkswegen waar nu een
hogere snelheidslimiet geldt deze - zei het tijdelijk - tussen 6.00
en 19.00 uur wordt verlaagd tot 100 km per uur. Dit is een van
de Kabinetsmaatregelen om de stikstofproblematiek aan te
pakken waarmee deels tegemoet wordt gekomen aan het
verzoek van de gemeenteraad, maar om een andere reden:
stikstofproblematiek vs geluidoverlast.
De Minister van I&W heeft de Kamer laten weten dat de
snelheidsverlaging op zijn vroegst geldt vanaf het lange weekend
van donderdagavond 12 maart tot en met maandag 16 maart.
Dan worden de borden met de nieuwe snelheden langs de wegen
aangepast. Als de werkzaamheden dat weekend niet door
kunnen gaan, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer, volgt een
tweede poging van donderdagavond 26 maart tot en met
zondagavond 30 maart.
Dit collegevoorstel heeft betrekking op de uitvoering van de
motie geen kind groeit op in armoede. Naar aanleiding van deze
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1. in te stemmen met de inhoud en verzending van
bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief
2. deze door tussenkomst van de griffie in handen te
stellen van de gemeenteraad.

1. In te stemmen met Projectplan De sterkste schakel 2020
- 2023
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Uitspraak Afdeling
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Raad van State bp.
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aanwezigheid loden
leidingen (RAAD)
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motie heeft er een maatschappelijke verkenning plaatsgevonden.
Deze verkenning is gebruikt voor het beleidsplan Samen uit
armoede. Het beleidsplan is in januari 2019 vastgesteld door de
raad. Vervolgens is in 2019 in samenwerking met Tilburg
University gewerkt aan een innovatieve aanpak bedoeld om de
vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken.
Het tweede onderdeel van de motie heeft betrekking op het in
gesprek gaan met jongeren over het onderwerp armoede. Dit
heeft geleid tot een samenwerking met Stichting Light of Life en
het project Luister naar ons.
Er wordt voorgesteld om beide projecten te bekostigen met de
extra rijksmiddelen kinderarmoede en hiervoor o.a. de uit
voorgaande jaren overgehevelde middelen bestrijding
kinderarmoede tot een bedrag van € 310.000 in te zetten.
Op 26 februari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State uitspraak gedaan in het kader van de
ingekomen beroepschriften tegen het bestemmingsplan
`Grotestraat 403, 409 – 413.
De gemeenteraad wordt hiervan middels een
raadsinformatiebrief in kennis gesteld.
De fractie Lijst IJpelaar heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t.
de aanwezigheid van loden leidingen in
o.a. gemeentelijke panden.
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2. voor het Project De sterkste schakel voor de jaren 2020
- 2023 jaarlijks een bedrag van respectievelijk€ 149.701, €
154.128, € 155.579 en € 131.040 beschikbaar te stellen.
3. De overgehevelde Klijnsma middelen tot een bedrag van
€ 310.000 in te zetten voor het project De sterkste
schakel.
4.Te starten met de werving generatiecoach voor de
uitvoering van het project De sterkste schakel.
5. Voor de uitvoering van het project De sterkste schakel
met Tilburg University een samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan.
6. Voor het project Luister naar ons voor 2020 en 2021 een
bedrag van € 15.000 per jaar en voor 2022 en 2023 een
bedrag van € 12.500 per jaar beschikbaar te stellen.
7. De raad te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

in te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie
Lijst IJpelaar.

