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De gemeenteraad heeft op 29 januari 2015 het MIP 2015-2020
vastgesteld. Sinds januari 2015 spelen er, zowel landelijk als
lokaal, ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de
gemeentelijke onderwijshuisvestingstaak. In bijgevoegde notitie
“Actualisering en aanpassing meerjaren investeringsplan
onderwijshuisvesting Waalwijk 2015-2020” wordt op de eerste
plaats de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van
het MIP 2015-2020 beschreven. Vervolgens worden op basis van
de nader toe te lichten landelijke en lokale ontwikkelingen
voorstellen gedaan voor de actualisering en aanpassing van het
MIP 2015-2020.

Besluit
. In te stemmen met bijgevoegd conceptnotitie
“Actualisering en aanpassing meerjaren investeringsplan
onderwijshuisvesting Waalwijk 2015-2020” en ten aanzien
van de in paragraaf 4.1 opgenomen voorstellen voor
vervangende nieuwbouw een uitgangspunt te bepalen:
nieuwbouw conform Bouwbesluit (vanaf 2020 BENG) +
aanvullende duurzaamheidsmaatregelen waarbij samen
met de schoolbesturen naar een oplossing moet worden
gezocht m.b.t. de dekking van een eventueel tekort;
2. Het concept te agenderen voor het op 17 september
2018 met de schoolbesturen te houden Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO);
3. Na 17 september 2018 de raad een voorstel te doen tot
vaststelling van de notitie “Actualisering en aanpassing
meerjaren investeringsplan onderwijshuisvesting Waalwijk
2015-2020” en instemming met de bekostiging van de
hierin opgenomen huisvestingsvoorzieningen.
Door raadslid IJpelaar zijn vragen gesteld op grond van artikel 37 De vragen van raadslid IJpelaar te beantwoorden middels
RvO met betrekking tot het hydraulisch toegangssysteem bij het bijgaande concept brief.
promenadegebied.
Sinds 2017 opereert de Sociale Adviesraad (SAR) als
onafhankelijk adviesorgaan voor het college van gemeente
Waalwijk. Na dit eerste startjaar is samen met de SAR
geëvalueerd. Het resultaat daarvan is te vinden in bijgevoegde
raadsinformatiebrief. U wordt geadviseerd de gemeenteraad
middels bijgevoegde informatiebrief te informeren over de
activiteiten van de SAR.
Op 21 september 2017 is de strategische visie Waalwijk 2025
‘Samen werken aan de toekomst’ door de raad vastgesteld. In
deze strategische visie is bepaald dat we een Levend LAB zijn tot
2025. Een laboratorium om te vernieuwen met de uitdaging om
samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties handen
en voeten te geven aan de strategische visie. Er hebben
inmiddels drie LABS plaatsgevonden: het Armoede LAB in maart,
het Arbeidsmigranten LAB in april en het Zorgzaam Waalwijk LAB
in mei.
Op basis van de eerste ervaringen stellen we voor een vervolg te

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te
versturen aan de gemeenteraad.

• Vervolg te geven aan de LABS en nieuwe thema’s te
agenderen;
• Bijgevoegd Raadsinformatiebrief te versturen naar de
Raad.
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geven aan de LABS en nieuwe thema’s voor een LAB te
agenderen. Dit doen we zolang er voldoende animo en behoefte
aan de LABS is. Mogelijke vervolgthema’s zijn:
Duurzaamheid/Energie LAB, Bereikbaarheid/ Smart Mobility LAB,
Groen/ Natuur LAB, Burgerparticipatie/ van klant naar eigenaar
LAB. De mogelijkheden hierin worden momenteel onderzocht. De
keuze voor een thema wordt altijd met de verantwoordelijke
portefeuillehouder afgestemd en bij politiek gevoelige situaties
met het college.
In de vergadering van 21 juni 2018 hebben bewoners en
ondernemers van de Mgr. Zwijsenstraat de gemeenteraad en het
college een petitie overhandigd. Voordat er een terugkoppeling
wordt verzonden dient uw college de concept bewonersbrief te
accorderen.
De vragen zijn gericht op de bescherming van de lantaarn op het
Raadhuisplein, die onderdeel uitmaakt van het Kropholler
complex. De behoefte hieraan is kennelijk ontstaan bij de
bespreking van de raadsmotie over de verwijdering van de
zogenoemde bestratings-“tafel”. De vragen zijn een vervolg op
eerdere vragen over dit zelfde onderwerp.
Met ingang van 25 mei 2018 moet de gemeente Waalwijk
voldoen aan de wettelijke Europese bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (zie ook VNG Lbr. 18/003).
Op 16 februari 2016 heeft het college de uitgangspunten voor
gegevensbescherming geformuleerd. Op 28 februari 2017 heeft
het college met de directie, de programmamanager Veiligheid en
de functionaris gegevensbescherming gesproken over de
ontwikkelingen en benoemd waar op hoofdlijnen hoe
persoonsgegevens moeten worden beschermd, in welke
processen gevoelige gegevens worden verwerkt en welke
stappen moeten worden genomen om te voldoen aan de nieuwe
wetgeving. De eerste stap was het uitvoeren van een nulmeting
Privacy, waarbij alle verwerkingen van persoonsgegevens in
kaart zijn gebracht en hierbij te onderzoeken welke verwerkingen
risicovol zijn in het kader van de privacywetgeving.

Besluit

De bijgevoegde bewonersbrief vast te stellen en te
versturen naar de bewoners van de Mgr. Zwijsenstraat en
ter kennis brengen aan de gemeenteraad.
de SGP fractie te antwoorden met bijgaande brief.

Het college besluit,
1. Het raadsvoorstel beleid bescherming persoonsgegevens
2018-2021 & privacycontrol vast te stellen en aan te
bieden aan de raad;
2. Het mandaatregister 2018 als volgt aan te passen:
0.12 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Alle besluitbevoegdheden, zoals bedoeld in de artikelen 12
tot en met 21 van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Betrokken orgaan: College
Mandaat: A: Directeur en Teammanager

Uitgangspunten bescherming persoonsgegevens
Binnen de bestuursorganen van de gemeente Waalwijk wordt
veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers.

Alle besluitbevoegdheden, zoals bedoeld in de artikelen 33
en 34 AVG, in geval van een inbreuk op de beveiliging van
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Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het
goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger
moet kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met de
persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente
mee met nieuwe ontwikkelingen. Innovatieve voorzieningen en
een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan
de bescherming van gegevens. De gemeente is zich hier van
bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging
gewaarborgd blijven.
Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het
waarborgen van privacy.
De gemeente Waalwijk geeft met dit beleid een duidelijke
richting aan privacy, en laat zien dat zij de privacy waarborgt,
uitbrengt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele
organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en
gegevensverzamelingen. Het privacybeleid van gemeente
Waalwijk is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en
de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.

B57.RNO

Raadsinformatiebrief
Het Fort 101
Waalwijk

Besluit
persoonsgegevens:
Betrokken orgaan: College
Mandaat: A: Directeur en Teammanager
Het vaststellen van een gegevenseffectbeoordeling voor het
besluit tot verwerking van persoonsgegevens als bedoeld is
artikel 35 AVG en het verzoeken om voorafgaande
raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bedoeld
is in artikel 36 AVG.
Betrokken orgaan: College
Mandaat A: Directeur en Teammanager
Voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst worden
0.13 en 0.14 als volgt aangepast:

Het beschermen van persoonsgegevens is geen kan niet/mag
niet wetgeving maar schept juist ruimte om voor een gezonde
bedrijfsvoering. De privacywetgeving, informatiebeveiliging en
het optimaal gebruik maken van betrouwbare data is dé
voorwaarde voor de gemeente om haar taak uit te kunnen
voeren en om te kunnen innoveren.

0.13 Besluiten tot het aangaan van een
verwerkersovereenkomst (ingevolge de algemene
verordening gegevensbescherming)

De Gemeenteraad stelt het algemene kader vast als het gaat om
de uitvoering van de AVG en het het toezicht op de uitvoering.
Met bijgaand raadsvoorstel wordt dit kader ter vaststelling aan
de Raad aangeboden.

0.14 Het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst
(ingevolge de algemene verordening
gegevensbescherming)

Tijdens het Waalwijks Podium van 23 augustus jl. is ingesproken
door een buurtbewoonster van bovengenoemde locatie. Zij was
het niet een het voornemen om het verzoek om handhaving te
weigeren omdat ze zegt veel overlast te ervaren. In deze
raadsinformatiebrief wordt per klacht gereageerd omdat de
stelling van de inspreekster niet overeenkomt met de meldingen
die zijn ontvangen door de gemeente en de politie. Ivm de

College/ Burgemeester
A: Directeuren en teammanagers.

Burgemeester V: Directeuren en teammanagers.
de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de arbeidsmigranten in Het Fort 101.
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Besluit
raadsvergadering van 30 augustus 2018 is deze brief op 29
augustus 2018 naar de raad verzonden.
Beantwoording art 37 Het Brabants Dagblad heeft gesignaleerd dat de wrevel tussen de In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijk
vragen SGP werken
SGP en het College van Waalwijk oploopt. De SGP fractie heeft
vragen van de SGP.
aan wrevel
hierover een aantal vragen aan het college gesteld. Bijgaande
schriftelijke reactie van uw college.
Onderwerp

