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Voor de veilige uitvoering van de publieke taak en ter
ondersteuning van de werkzaamheden van de gemeentelijke
BOA’s besluit de burgemeester tot het gebruik van bodycams als
preventief middel om escalatie van situaties te voorkomen en als
repressief middel om escalerende situaties de de-escaleren. In de
vorm van een pilot van 24 maanden zullen de bodycams gebruikt
worden voor de opname van beeldmateriaal bij (dreigende)
escalerende situaties en eventueel bij grote evenementen zoals
de 80 van de Langstraat. De bodycams zullen tijdens de
werkzaamheden van de BOA’s altijd zichtbaar gedragen worden,
maar worden pas geactiveerd wanneer de BOA dit noodzakelijk
acht.

Besluit
kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om
binnen de grenzen van de gemeente Waalwijk het gebruik
van flexibel cameratoezicht in te stellen in de vorm van
bodycams voor de gemeentelijke BOA’s, voor de periode
van juni 2018 tot juni 2020.
- Voor alle vormen van cameratoezicht zal een PIA worden
uitgevoerd.

De beelden van een bodycam worden gebruikt:
1) Als bewijsmateriaal door de politie, in geval van opsporing en
vervolging van strafbare feiten na een aangifte.
2) Bij het behandelen van klachten over het optreden van een
handhaver.

B02.O

Voorstel continueren
pilot Wijk-GGZer

B03.OOT

Ondertekening
Convenant CTER
(Radicalisering en
Extremisme)

Bij gebruik van de bodycams worden het ‘Handboek
cameratoezicht’ en de ‘Gebruiksaanwijzing bodycams’ in acht
genomen.
De pilot Wijk-GGZer loopt van 1 jan.- 30jun. 2018. Bij de
tussenevaluatie waren de reacties van netwerkpartners
onverdeeld positief. Het aantal behandelde casussen is nog
beperkt, de pilot verkeert in de opbouwfase. Voorstel om pilot te
continueren tot eind van het jaar.
Op 28 juni 2018 wordt het convenant CTER (Contraterrorisme,
Extremisme en Radicalisering) in het district getekend. Dit
regionale convenant kent geen verschillen met het landelijke
modelconvenant. In het convenant wordt de werkwijze van een
persoonsgerichte aanpak beschreven. Aan die aanpak is een
districtelijke weegploeg gekoppeld die de signalen en meldingen
van CTER beoordeeld.
Een van de aandachtspunten bij een persoonsgerichte aanpak op
het gebied van radicalisering is het delen van (bijzondere )
persoonsgegevens. Operationeel gezien is het onbeperkt delen
van informatie soms wenselijk, de wetgeving biedt hier echter
niet altijd ruimte toe. Het convenant beschrijft daarvoor een

Het college besluit om de pilot te continueren tot eind 2018
en de kosten daarvoor te delen onder TMAO, TWijZ en
TLTH.
Akkoord te gaan met deelname aan het convenant voor de
uitwisseling van persoonsgegevens bij de persoonsgerichte
aanpak ter voorkoming radicalisering en extremisme ten
behoeve van de weegploeg en het casusoverleg
radicalisering.
2. De burgemeester te mandateren het convenant te
ondertekenen.

Nr.

Onderwerp

B04.OOT

Subsidie isolerende
maatregelen eigen
woning

B05.OOT

Camera beveiliging
Haven 8

B06.OOT

Meicirculaire
gemeentefonds 2018
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werkwijze die zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande
praktijk van de casusoverleggen en tegelijkertijd aan de eisen
van de (privacy)wetgeving. De handleiding/procesbeschrijving
beschrijft de wijze waarop partijen kunnen samenwerken en
informatie kunnen delen.
Op 14 mei 2018 hebben wij een subsidie aanvraag ontvangen ,
zie voor details bijgaande brief Z18-007989 18-0054233.
Aanvrager wil in zijn eigen woning in Waalwijk de spouwmuur
laten isoleren.
Overwegingen:
De aanvraag past niet binnen de algemene subsidieverordening
2015. Volgend artikel 1, lid 2 bepaalt het college in nadere regels
welke activiteiten binnen welke beleidsterreinen voor subsidie in
aanmerking komen. Het college heeft duurzaamheid niet als
beleidsterrein voor subsidie aangewezen. Volgend uit artikel 2, lid
2 heeft de raad geen budget beschikbaar gesteld voor isolerende
maatregelen aan een woning.
De aanvraag kan geweigerd worden volgend aan artikel 14, lid b
en c. De isolerende maatregelen komen alleen ten goede aan de
bewoners van de woning en niet aan de Waalwijkse bevolking.
De aanvrager heeft niet aangetoond dat de subsidie noodzakelijk
is voor het nemen van de isolerende maatregel.
Momenteel wordt het bedrijventerrein Haven Acht verder
ontwikkeld d.w.z. verder bouwrijp gemaakt en de gronden
uitgeven aan bedrijven. Daartoe worden diverse werkzaamheden
uitgevoerd en materialen aangevoerd en verwerkt. Gezien de
grote investeringen die er momenteel en komende jaren worden
gedaan is het gewenst dat er ook ‘s avonds en in de nachtelijke
uren toezicht is.
Aan Parkmanagement Waalwijk is verzocht offerte uit te brengen
voor de uitvoering van beveiliging op Haven 8. Door een
overeenkomst aan te gaan met Parkmanagement, zal voor de
komende 3 jaar het bedrijventerrein vanaf 1 juli worden
beveiligd.
2018 t.o.v. de maartcirculaire 2018 voor de jaren 2018 en 2019
in beeld gebracht. Een beperkt aantal taakmutaties wordt in
afwachting van de verdere voorstellen van de vak-teams
voorlopig centraal geparkeerd. In week 25 en 26 wordt hierover
nader afgestemd met de budgethouders.

Besluit

Het college besluit,
- de aanvraag te weigeren
- een en ander mee te delen aan betrokkene door middel
van de bijgevoegde brief.

Met Parkmanagement Waalwijk overeenkomst aangaan
voor het toezicht en de benodigde investeringen voor de
periode 1 juli 2018 t/m 1 juli 2021.

1. Voor 2018 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het najaarsrapport 2018
d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
2. Voor 2019 de effecten mee te nemen in de
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Besluit
conceptbegroting 2019.
De meicirculaire 2018 geeft voor 2018 een bruto voordeel van
3. De raad d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief, met
€1.427.000 en een netto voordeel van €807.000 (na
bijlage, bij te praten.
oormerkingen en stelposten). De effecten voor de lopende
begroting (2018) verwerken we, zoals gebruikelijk, via een aan
te bieden begrotingswijziging bij het najaarsbericht.
Relevant zijn in het bijzonder de netto-effecten voor de
kadernota / coalitieprogramma, welke worden verwerkt in de
begroting voor het jaar 2019. Op basis van de meicirculaire
ontstaat, na het afzonderen van stelposten voor oormerkingen,
areaalontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen voor de
kadernota en meerjarenbegroting het volgende beeld:
2019
2020
2021
2022
Begrotingspositie
oud
V 0
V 738.000 V 981.000 V 1.626.000
Netto effect
meicirculaire V 1.025.000 V 986.000 V 1.154.000 V 785.000
Begrotingspositie
nieuw
V 1.025.000 V 1.724.000 V 2.135.000 V 2.411.000
Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende
raadsinformatiebrief, met bijlage, waarnaar wordt verwezen.
Details rond de financiële uitkomsten zijn terug te vinden in de
bijlagen.
De meicirculaire is ter raadpleging bijgevoegd.

