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Stichting MOED, Midpoint Brabant en andere partners hebben
samen het regionale instrument 'MakerSpace' ontwikkeld. Dit
instrument moet bijdragen aan de transformatie naar een
duurzame, circulaire economie. Een MakerSpace is een locatie
waar actuele kennis & innovatie samenkomen. Zo'n locatie staat
op de landelijke kaart als hotspot voor circulaire economie. Dat
betekent, dat regio, provincie en Rijk met belangstelling
meekijken met wat er gebeurt, maar ook dat de regio kan
rekenen op de nodige support. Het creëren van zo'n locatie
gebeurt niet alleen door overheden, maar zijn een samenwerking
tussen publieke en private partners.
Vanuit Leather made Smart is het initiatief gekomen om een
MakerSpace te ontwikkelen rondom het thema 'schoen en leder'.
Dit kan bijdragen aan het verduurzamen van de sector. Hierover
is ook contact met het bestuur van het museum. Zo wordt door
verschillende partners gewerkt aan de realisatie van de
MakerSpace.
Op meerdere plekken worden op dit moment MakerSpaces
gerealiseerd. Zo wordt er ook gewerkt aan het creëren van een
MakerSpace rondom het Textielmuseum in Tilburg.
Om de volgende stap te kunnen zetten, wordt een
intentieovereenkomst gesloten. Deze intentieovereenkomst is
gericht op het uitspreken van commitment door de
ondertekenaars. Het sluiten van deze overeenkomst vraagt
vanuit de gemeente geen aanvullende middelen. Het biedt
tegelijkertijd wel de kans om in de toekomst extra financiële
middelen (bijv. subsidies) te krijgen. Met deze extra middelen
kunnen ondernemers innoveren en/of deelnemen aan projecten.
De eerste verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van
aanvullende (financiële) middelen die volgen uit de
overeenkomst ligt bij Leather made Smart.
Op 7 mei zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college ten
aanzien van de uitvoering van SROI door de Fractie ChristenUnie.
Deze vragen zijn beantwoord en vragen om een collegebesluit
alvorens ze door te leiden naar de raad.
De fractie van de SGP heeft vragen gesteld over de antwoorden
die het college heeft gegeven op vragen van de fractie van de
ChristenUnie. Bijgaand beantwoording van de vragen.

Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde conceptintentieovereenkomst tussen Midpoint Brabant - Leather
made Smart - Gemeente Waalwijk;
2. Wethouder Bakker namens het college te mandateren de
intentieovereenkomst te ondertekenen.

in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen inzake SROI van de ChristenUnie
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van
de SGP fractie, met dien verstande dat bij antwoord 2 een
kleine tekstuele aanpassing moet worden doorgevoerd.
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