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B01.OOT 

 

iVisie Waalwijk heeft haar digitale koers voor de aankomende vier jaar 
weergegeven in de visie op informatie (kortweg iVisie). Het toont 
hierin haar ambities, strategie en aanpak om te komen tot 
maatschappelijke waarde en innovatie. 
De iVisie is opgebouwd uit de volgende drie delen: 
 

• Wat zien we met een beschrijving van de ontwikkelingen 
die wereldwijd, landelijk en/of binnen Waalwijk zichtbaar zijn. 

Ook beschrijft het de ambities die Waalwijk zichzelf stelt om 
hierop aan te sluiten en innovatief te blijven; 
• Wat doen we om onze ambities te realiseren. Hierbij 
hebben we een onderverdeling gemaakt naar zes belangrijke 
informatie-thema’s om overzicht en structuur te bieden. Per 

thema staat aangegeven wat Waalwijk wil bereiken en waarin het 
wil investeren om dit te realiseren; 
• Hoe doen we het ofwel wat is de tactiek om 
bovenstaande te realiseren. Waalwijk wil dit doen door moderne 
werkmethoden, investeren in multidisciplinaire samenwerking om 
het hoofd te bieden aan de snelle ontwikkelingen op het gebied 
van digitalisering en te sturen op een duidelijke planning. 

De planning om uitvoering te geven aan de iVisie is weergegeven 
in de roadmap (zie bijlage collegevoorstel). Het is een levend 
document dat aangepast kan worden op basis van bijvoorbeeld 
nieuwe inzichten of ontwikkelingen binnen of buiten Waalwijk. 

de iVisie vast te stellen voor een periode van vier jaar. 
 

B50.RNO 

 

Bewonersonderzoek 

Schoenenkwartier 

De afgelopen periode heeft TIP Waalwijk op verzoek van het 

Schoenenkwartier en de gemeente een raadpleging gedaan 
onder inwoners van Waalwijk naar de bekendheid van het 
Schoenenkwartier en de wensen die inwoners van Waalwijk 
hebben voor het Schoenenkwartier. 
Bijgaand treft u de resultaten aan van deze raadpleging over het 
Schoenenkwartier. 
Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd. 

in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief 

(inclusief bijlage) en deze door te sturen naar de raad. 
 

B51.RNO 
 

Herontwikkeling De 
Brug te Waspik, 
verklaring van geen 
bedenkingen 

Recentelijk heeft initiatiefnemer en toekomstig eigenaar van het 
perceel ´t Vaartje 8 te Waspik een plan ingediend voor de 
realisering van 8 woningen op dit perceel. Het geldend 
planologisch regime laat de bouw van de woning niet toe. 
Medewerking aan de aanvraag is mogelijk met een 

omgevingsvergunning waarmee op grond van artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onder 3° (een zgn. projectafwijkingsbesluit) wordt 

1. medewerking te verlenen aan de aanvraag door de 
ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van van 8 
woningen op het perceel ´t Vaatje 8 in procedure te 
brengen; 
2. de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel in de 

gelegenheid te stellen hierop een zienswijze te geven en 
voor te stellen de bouw van 8 woningen op het perceel ´t 
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afgeweken van het bestemmingsplan. Hierop is de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing (art. 3.10 e.v. Wabo). 
Op 19 mei 2016 heeft de raad besloten de 
raadsvoorhangprocedure te wijzigen, zodat de raad via een 
raadsvoorstel in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te 
geven. Wij stellen voor dit door middel van bijgevoegd 

raadsvoorstel te doen. Tevens stellen wij voor de raad te vragen 
de bouw van de onderwerpelijke woning conform artikel 6.5, 

derde lid, Bor aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

Vaartje 8 te Waspik, conform artikel 6.5, derde lid, Bor aan 
te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist. 
 

B52.RNO 
 

GROTICK 
Schoenenkwartier 

Conform de financiële verordening 2020 dient de raad te worden 
geïnformeerd bij een voorziene overschrijding van het krediet. Bij 

het Schoenenkwartier geldt dat er een voorziene overschrijding 
wordt veroorzaakt. Om de raad tijdig te informeren willen we, 
middels een GROTICK-rapportage, de stand van zaken met 
betrekking tot het Schoenenkwartier weergeven. In de bijlage is 
de raadsinformatiebrief met de GROTICK-rapportage terug te 
vinden. 

- Akkoord te gaan met bijgaande informatiebrief en 
GROTICK rapportage en deze te verzenden aan de raad 

 

B53.RNO 
 

Concept Jaarrapport 
2021 Hart van 

Brabant en 
Ontwerpbegroting 
Regio Hart van 
Brabant 2023 

College wordt gevraagd om akkoord te gaan met het bijgevoegd 
Raadsvoorstel. Dit Raadsvoorstel gaat over twee zaken: (1) het 

concept Jaarrapport 2021 HvB en (2) de Ontwerpbegroting 2023 
HvB. Op de Ontwerpbegroting 2023 heeft de gemeenteraad de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voordat het 
Algemeen Bestuur overgaat tot vaststelling. 

De Ontwerpbegroting is beleidsarm, in afwachting van de 
uitkomsten van de inhoud van de Kern- en Keuze Agenda. Het 
AB verzoekt de gemeenteraad om voor 10 juni eventuele 
zienswijze kenbaar te maken. Het AB is voornemens op 6 juli 
2022 de begroting definitief vast te stellen. 
 
 

1. In te stemmen met bijgevoegd Raadsvoorstel over het 
concept Jaarrapport HvB 2021 en de Ontwerpbegroting 

2023 HvB. 
 

B54.RNO 
 

Art. 47 vragen RvO 
fractie ChristenUnie 
inzake 
rotondemakelaar  

Hierbij de concept beantwoording van de schriftelijke vragen op 
grond van artikel 47 van het Regelement van Orde van de fractie 
CU over de 'Rotonde-makelaar'(aka RotondeSpecialist B.V). 
Wij vragen u in te stemmen met deze concept beantwoording. 

in te stemmen met deze concept beantwoording. 
 

 


