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De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen ten aanzien
van het werkgebied van woningcorporaties. Deze
bepalingen zijn bedoeld om de lokale verankering van
woningcorporaties te versterken. Aan gemeenten is
gevraagd om voor 1 juli 2016 voorstellen te doen over de
door hen gewenste regio-indeling, waarna de Minister de
indeling in regio's vaststelt. De gemeenten in de regio´s
Hart van Brabant en West-Brabant hebben in het maart
2016 besloten een gezamenlijk voorstel voor te bereiden
voor de aanwijzing van een regionaal werkgebied voor de
in de regio´s werkzame woningcorporaties. In april is een
voorstel met onderbouwing opgesteld. Conform de
Woningwet dient het voorstel voor een zienswijze te
worden toegezonden aan de betrokken woningcorporaties.
Daarnaast wordt voorgesteld tevens een zienswijze te
vragen aan de huurdersorganisaties van de
woningcorporaties die de voorgestelde regio als
kernwerkgebied zullen hebben.
Beslispunten:
1.
de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Dongen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen,
Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert op grond van
artikel 41, lid d van de Woningwet aan te wijzen als
kernwerkgebied voor de woningcorporaties: AlleeWonen,
Casade, Goed Wonen, ’t Heem, Huisvesting Bejaarden
Oosterhout, Laurentius, Leystromen, Stadlander,
Thuisvester, TIWOS, TBV, Volksbelang, WonenBreburg,
Woonkwartier, Woonstichting Etten-Leur, Woonstichting
Geertruidenberg en Woonstichting Woensdrecht
2.
Over het voorstel een zienswijze te vragen aan

•
In te stemmen met het voorstel voor het
aanwijzen van een regionaal werkgebied voor de
woningcorporaties in Hart van Brabant en West
Brabant voor zienswijzen te sturen aan de betrokken
woningcorporaties en de huurdersorganisaties.
•
In te stemmen met de 3 genoemde
beslispunten.
•
In te stemmen met het geschetste strakke
planningsschema.
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deze woningcorporaties, de huurdersbelangenorganisaties
van deze woningcorporaties en aan woningcorporaties
buiten de voorgestelde regio met bezit in één of meer
gemeenten binnen de regio (Vestia, Woonwijze, de Kleine
Meijerij, Brabant Wonen en Mooiland).
3.
De gemeente Breda, namens de genoemde
gemeenten te mandateren, om de bovenstaande
zienswijzen te vragen aan de betrokken organisaties en te
behandelen.
Ten behoeve van de Regio-indeling is een ‘strak’ tempo
voorzien:
•
Na besluitvorming op 10 mei 2016 wordt het
voorstel voor zienswijzen (termijn van 6 weken) naar de
betrokken corporaties en bewonersorganisaties gestuurd.
•
Op 24 juni 2016 wordt de zienswijzenota
toegestuurd ten behoeve van:
•
collegebehandeling op 28 juni 2016.
Op deze manier vindt besluitvorming binnen de wettelijke
termijnen plaats. Alle betrokken 24 gemeenten hanteren
dit zelfde planningsschema.

B01

Langstraat Revisited

Enige tijd geleden heeft u uit de restant ISV-middelen een
Stimuleringsbudget van € 100.000 afgezonderd voor het
Stimuleren van Start-Ups en Incubators die zich richten op
innovatie in leather en footwear. Doel daarvan was en is
het creëren van een nieuwe economie en het profileren
van Waalwijk als leder- en schoenencentrum. Mede in het
kader van dit Stimuleringsbudget is het project Langstraat
Revisited, Brabants Leer van Gras tot Tas opgezet.
Initiatiefnemer is het Coöperatief Samenwerkingsverband
voor Transparantie in de Leersector i.o. (TLC). TLC is een

Het college besluit,
1.
aan TLC een éénmalige exploitatiesubsidie van
€ 27.500 te verlenen voor het Project Waalwijk
Revisited, Brabants Leer van Gras tot Tas, waarbij
het bedrag na vaststelling van de derde
kwartaalswijziging kan worden uitbetaald.
2.
De kosten ten laste te brengen van de binnen
de reserve ISV opgenomen Stimuleringsmiddelen
voor start-ups in Leather en Footwear en e.e.a. te
verwerken via de derde kwartaalswijziging van de
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hybride van Start Up en Incubator. Uitvoeringslocatie voor begroting.
het project is Waalwijk. Voor Waalwijk interessante peilers
van het project zijn:
•
creëren van innovatie in de leerketen
•
talentontwikkeling van jonge designers
•
het bieden van een etalage voor nieuwe
producten/designers en daarmee Waalwijk op de kaart
zetten als centrum van leerdesign
Activiteiten binnen het project zijn o.a.:
•
inrichting van een tijdelijke werk- en exporuimte in
een leegstand winkelpland in Waalwijk
•
ontwerpen van een aantal iconische producten van
natuurleer en de opstart van het productieproces
•
organisatie van een aantal publieksgerichte
activiteiten, w.o. een designveiling van de ontwikkelde
producten
Alhoewel geen project van SLEM maar van TLC, wordt
door TLC nauw samengewerkt met SLEM en ketenpartners
van SLEM als Stahl en de Dutch Desgin Academy. De
kosten van het project bedragen afgerond € 280.000. Om
het project te realiseren zijn reeds toezeggingen binnen
van belangrijke spelers als Stahl (€ 71.500) en de
provincie via BKKC (€ 60.000). Verzoek aan Waalwijk is
om een éénmalige bijdrage van € 27.500. Vanwege de
bijdrage van het project aan de doelstellingen van het
stimuleringsbudget wordt voorgesteld de gevraagde
bijdrage ad € 27.500 via een éénmalige exploitatiesubsidie
beschikbaar te stellen. De kosten kunnen ten laste komen
van de binnen de reserve ISV opgenomen
Stimuleringsmiddelen voor start-ups in Leather en
Footwear en e.e.a. te verwerken via de eerstvolgende
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kwartaalswijziging van de begroting.
Uw college heeft op 22 december 2015 ermee ingestemd
dat op 60 locaties een ondergrondse restafvalcontainer
wordt geplaats t.a.v. een aantal van deze locaties is
bezwaar binnengekomen, waarna in goed overleg, zonder
tussenkomst van de bezwaarcommissie, een alternatieve
locatie is gevonden. Op een aantal andere locaties wordt
tegen knelpunten aangelopen die eerder niet
inzichtelijk/bekend waren, zodat ook voor deze locaties in
de nabijheid een alternatieve locatie is gevonden. Bij dit
voorstel is een lijst met de in aanmerking komende
alternatieve locaties voor een ondergrondse
restafvalcontainer gevoegd. De exacte locaties zijn
weergegeven op een plattegrond, welke u bij de
vakafdeling kunt inzien. Bij het bepalen van de
alternatieve locaties is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de in het beleid genoemde randvoorwaarden. Dit
aanwijzingsbesluit wordt ter inzage gelegd en
belanghebbenden zijn gedurende 6 weken in de
gelegenheid een bezwaarschrift in te dienen.
Overigens kan niet worden uitgesloten dat bij
graafwerkzaamheden (tijdens feitelijke plaatsing) op een
aantal locaties alsnog tegen knelpunten wordt aangelopen.
Wellicht moet er dan voor deze locaties naar een
alternatief worden gezocht.

Het college besluit,
1.
Bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde
alternatieve locatie een ondergrondse
restafvalcontainer te plaatsen.
2.
Dat de in de bijlage bij dit besluit genoemde
oorspronkelijke locaties de ondergrondse komen te
vervallen.

