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Besluit
Deze beleidsnota beschrijft het strategisch
het Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid
informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2019 tot 2022 en
Waalwijk 2019-2022 vast te stellen.
vervangt het in 2015 vastgestelde ‘Beleid Informatiebeveiliging
gemeente Waalwijk 2015-2018.
Met dit ‘Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid
Waalwijk 2019-2022’ zet de gemeente een volgende stap om de
beveiliging van persoonsgegevens en andere informatie binnen
de gemeente te continueren en voort te gaan op de stappen die
in de voorgaande jaren gezet zijn. Het door de gemeenteraad
vastgestelde Beleid bescherming persoonsgegevens gemeente
Waalwijk moet in samenhang worden gezien met dit strategisch
informatiebeveiligingsbeleid. De basis voor dit strategisch beleid
is de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en de daarvan afgeleide Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De principes zijn
gebaseerd op de 10 principes voor informatiebeveiliging zoals
uitgewerkt door de VNG.
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
de 6e administratieve begrotingswijziging 2019 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
In artikel 5:11 lid 1 van de APV 2018 staat dat het verboden is
een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen,
niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.
In de vergadering van 16 april 2019 heeft uw college besloten,
onder verwijzing naar voornoemde bepaling, de bermen op
Bedrijventerrein Haven 1-6 in Waalwijk aan te wijzen als
weggedeelte waar een algeheel parkeerverbod geldt voor zowel
personenauto’s als vrachtwagens. Bijgaand ontvangt u het
daartoe strekkende aanwijzingsbesluit.
Bezoekers van de sportvelden (voetbalvereniging SSC’55) aan de
Bernhardstraat in Sprang-Capelle parkeren in de huidige situatie
aan beide zijden van de weg in de bermen. Dit zorgt voor
onoverzichtelijke situaties en brengt de verkeersveiligheid in
gevaar.
Op het onverharde terrein naast de sportvelden kunnen
momenteel ’s avonds en ’s nachts grote voertuigen
(vrachtwagens) worden geparkeerd. Hier wordt echter niet of
nauwelijks gebruik van gemaakt. Uw college heeft besloten dit

vaststelling van de 6e administratieve begrotingswijziging
2019.
De bermen op Bedrijventerrein Haven 1-6 in Waalwijk aan
te wijzen als weggedeelte waar het verboden is te parkeren
voor zowel personenauto’s als vrachtwagens.

De ontheffing die ter plaatse van het parkeerterrein
sportvelden aan de Bernhardstraat in Sprang-Capelle geldt
op het verbod om een voertuig dat, met inbegrip van de
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een
hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door
het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel
schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente
dan wel waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het
oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte, in te
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terrein te verharden en er een parkeerterrein voor
trekken en dit ter plaatse bekend te maken door het daar
personenauto’s (bezoekers van de sportvelden) te realiseren.
aan te plakken.
Hierdoor is het niet mogelijk de parkeergelegenheid voor grote
voertuigen te handhaven. Gevolg is dat de ontheffing die ter
plaatse van het huidige onverharde parkeerterrein aan de
Bernhardstraat in Sprang-Capelle geldt op het verbod om grote
voertuigen te parkeren, ingetrokken dient te worden.
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B05.OOT

Vroeg Erop af aanpak In Nederland hebben steeds meer mensen te maken met
schulden
schulden. Op het hebben van schulden ligt een groot taboe.
Daardoor wordt er te lang gewacht en lopen de schulden op en
worden ze problematisch. Om het taboe te doorbreken is onlangs
de landelijke campagne “Kom uit je schuld gestart”. De
gemeente Waalwijk doet hieraan mee. In het beleidsplan
schuldhulpverlening van de gemeente Waalwijk wordt de focus
van curatie naar preventie en vroegsignalering gelegd. Een Vroeg
Erop af aanpak is een pro-actieve aanpak, waarbij de gemeente
niet wacht of inwoner met schulden zich meldt, maar zelf de
inwoner benadert. Het gaat om signalen van
betaalachterstanden van de woningcorporatie, energie- en
waterbedrijven en de ziektekostenverzekeringen.

B06.OOT

1. In de gemeente Waalwijk een Vroeg Erop af aanpak
schulden te implementeren per 1 november 2019.
2. De kosten voor het Vroeg Erop af project als volgt te
bekostigen:
a. € 20.000 incidentele kosten voor de implementatie van
het traject te betalen uit de tijdelijke middelen voor de
impuls armoede- en schuldenproblematiek meicirculaire
2018.
b. De structurele kosten van aansluiting vindplaats
schulden van de BKR van € 500 per maand te voldoen via
de kostenplaats 6615158.
c. De kostenplaats 6615158 om te zetten van
Schuldendebaas naar Vindplaats schulden.
3. Plangroep opdracht te geven om, het
implementatietraject Vroeg Erop Af uit te voeren. Met
Plangroep wordt een overeenkomst aangegaan op basis
van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden.
Mandatering
Op grond van de Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling
• Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij
provincie afhandeling Oostelijke Langstraat (hierna GOL) komen schades (zoals
mandaat de behandeling en besluitvorming op te dragen
schadevergoeding
planschade en nadeelcompensatie), die voortvloeien uit besluiten betreffende verzoeken om schadevergoeding in het kader
GOL
tot rechtmatig overheidshandelen voor de werken in het project
van planschade en nadeelcompensatie (anders dan bedoeld
GOL, voor rekening van de GOL (art. 9 en 10).
in art 6.6. Wet ruimtelijke ordening) in het kader van de
Verzoeken om vergoeding van planschade en nadeelcompensatie GOL als bedoeld in artikel 9 en 10 van de
worden normaliter bij de gemeenten ingediend en in beginsel
Uitvoeringsovereenkomst GOL;
door de colleges van die gemeenten afgehandeld.
• de provinciale regeling betreffende afhandeling van dit
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om soort schadeverzoeken van overeenkomstige toepassing te
de afhandeling van dergelijke verzoeken onder voorwaarden te
verklaren op zaken van de gemeente die in mandaat
mandateren aan een niet ondergeschikt bestuursorgaan, zoals
worden afgedaan;
gedeputeerde staten (GS). GS kunnen dan ook worden
• Gedeputeerde Staten te machtigen voor in het kader van
gemachtigd voor eventuele feitelijke handelingen die nodig zijn in de uitoefening van het mandaat eventueel benodigde
het kader van de uitoefening van het mandaat.
feitelijke handelingen;
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Overigens blijft bij mandatering van de schadebesluiten aan GS
(art. 10 lid 3 Awb) de beslissing op eventuele bezwaarschriften
wettelijk voorbehouden aan het college van burgemeester en
wethouders.
Het is verder de bevoegdheid van de burgemeester om de
commissaris van de Koning, voorzitter van GS, ingevolge artikel
171, tweede lid, Gemeentewet volmacht te geven voor in het
kader van de uitoefening van het mandaat eventueel benodigde
privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Tot slot schrijft de Awb (artikel 10:4) voor dat GS een en ander
schriftelijk accepteren.

Besluit
•burgemeester drs. A.M.P. Kleijngeld, volmacht te verlenen
aan de heer prof. dr. W.B.H.J. van den Donk, commissaris
van de Koning en voorzitter van Gedeputeerde Staten, voor
in het kader van de uitoefening van het mandaat eventueel
benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen;
• Gedeputeerde Staten te vragen om het verstrekte
mandaat en de volmacht van de burgemeester schriftelijk
te accepteren.

Afweging
Het is efficiënter, uniformer en eigen aan de gezamenlijke
aanpak van de GOL om:
• de behandeling en besluitvorming aan GS te mandateren;
• GS te machtigen voor de benodigde feitelijke handelingen in
het kader van de uitoefening van het mandaat (artikel 160,
eerste lid, f Gemeentewet);
• voor mogelijk bijkomende privaatrechtelijke rechtshandelingen
(bijv. tekenen van overeenkomsten) door de burgemeester
volmacht te laten verlenen.
Een en ander is inmiddels in de Uitvoeringsovereenkomst ook al
afgesproken. Zowel Waalwijk als Heusden beogen de afhandeling
van dit soort schadeverzoeken te mandateren. Het betreft de
mandatering van de voorbereiding en besluitvorming in het kader
van de GOL van planschade en nadeelcompensatie verzoeken,
voor zover die niet onder art. 6.6 Wro vallen.

B07.OOT

Verlengen
Dynamisch Reizigers
Informatie Systeem
(DRIS) met provincie
Noord Brabant

Ingeval van mandatering aan GS zijn ook de provinciale
schaderegelingen van toepassing; het is wel zaak om die
expliciet overeenkomstig van toepassing te verklaren op zaken
van de gemeente die in mandaat worden afgedaan.
De provincie Noord-Brabant heeft, als concessieverlener van het
openbaar vervoer, op diverse bushaltes en openbaar
vervoerknooppunten in haar vervoergebied displays geplaatst
met daarop actuele reisinformatie. Het contract wat opgesteld is
in 2009 loopt af op 31-12-2019 en de Provincie heeft een

1. In te stemmen met de overeenkomst van de Provincie.
2. uw voorzitter te laten ondertekenen
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B50.RNO

Beantwoording
vragen art. 47 RvO SGP: "uw woord
bindt"

B53.RNO

Leefbaarheidsscan
Landgoed Driessen

B54.RNO

Vaststelling Agenda
De Handen Ineen

B55.RNO

Opheffen Stichting
Welzijn Ouderen
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voorstel gedaan om dit contract met 6 jaar te verlengen.
Momenteel zijn er 13 DRIS panelen in Waalwijk geplaatst. We
willen deze displays graag behouden en daarvoor willen we de
overeenkomst met de Provincie verlengen.
De SGP-fractie uit de raad heeft op grond van artikel 47
Reglement van Orde vragen gesteld naar aanleiding van een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Deze uitspraak houdt in dat in een groter aantal gevallen
dan voorheen mededelingen en toezeggingen leiden tot
gerechtvaardigd gewekt vertrouwen, hetgeen kan leiden tot
onvoorziene consequenties voor de gemeente.
In de eerste helft van 2019 is door Buurtbinders in Landgoed
Driessen een leefbaarheidsscan uitgevoerd. De resultaten van
het onderzoek zijn gereed. De gemeente gaat de komende
maanden aan de slag met het nader analyseren van de
uitkomsten en het oppakken van concrete actiepunten.

Op de bijeenkomst De Handen Ineen van 6 nov. jl. ging de
gemeente in gesprek met 120 deelnemers over de nieuwe
agenda voor het Sociale Domein. Vervolgens konden voorstellen
worden aangeleverd, die uiteindelijk hun weg vonden naar de
voorliggende agenda De Handen Ineen.
De Stichting Welzijn Ouderen Sprang-Capelle is per november
2018 opgeheven. Het bestuur van de Stichting heeft daartoe om
meerdere redenen besloten. Belangrijkste redenen waren het
niet meer kunnen vinden van vrijwilligers en het stopzetten van
de gemeentelijke subsidie. De statuten van de stichting vragen
om goedkeuring van de gemeente als het gaat om opheffen van
de stichting en het bestemmen van een eventueel batig saldo.
Op 5 november 2018 heeft de Stichting bij de gemeente een
verzoek ingediend om het opheffingsbesluit goed te keuren.
In de loop der jaren heeft de stichting een spaarpot van €19.000
opgebouwd. Dit batig saldo wil de stichting schenken aan lokale
goede doelen die passen bij zowel het doel als de doelgroep van
de opgeheven stichting (een vereiste volgens de statuten), zoals
De Zonnebloem afd. Sprang-Capelle, Hospice Francinus de Wind,

Besluit

de vragen van de SGP-fractie te beantwoorden volgens het
bijgevoegde concept.

- kennis te nemen van de resultaten van de
leefbaarheidsscan Landgoed Driessen en de resultaten de
komende maanden nader te analyseren;
- inwoners van Landgoed Driessen te informeren over de
resultaten van de leefbaarheidsscan van hun wijk door
middel van bijgevoegde flyer;
- de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de
leefbaarheidsscan Landgoed Driessen door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
de agenda ‘De Handen Ineen’ vast te stellen en in te
stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief.

1. in te stemmen met het opheffen van de stichting en de
bestemming van het batig saldo,
2. de gemeenteraad hiervan met bijgevoegde
raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.
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Visie Duurzaam
Waalwijk 2030
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Voedselbank, Heemkundekring, Inloophuis Toon. Het
aanvankelijk (ook) beoogde goede doel PCO heeft de stichting nu
uit haar lijst van bestemmingen gehaald.
Bijgaand raadsvoorstel omvat de Visie Duurzaam Waalwijk 2030.
In deze visie staat welke doelen en mijlpalen de gemeente
Waalwijk stelt op het gebied van duurzaamheid tussen 2020 en
2030.
De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn
urgente problemen en vragen om ambitieus en daadkrachtig
ingrijpen. We willen klimaatneutraal zijn in 2043 en in 2030, dus
al over tien jaar, halverwege op koers zijn. In deze notitie staat
in hoofdlijnen de visie op Duurzaam Waalwijk 2030 uitgewerkt.
De visie Duurzaam Waalwijk kijkt tien jaar vooruit. De eerder
beschreven doelen voor 2043 blijven onverminderd van kracht.
De gemeente Waalwijk wil zich duurzaam ontwikkelen en
overgaan naar een energieneutraal, CO2-arm en
klimaatbestendig Waalwijk in 2043.
Om dit te bereiken zijn er drie hoofdthema’s benoemd:
• Energie
• Water en groen
• Duurzame consumptie en productie
Initiatieven op deze thema’s zijn het meest succesvol als ze
gezamenlijk en vanuit de inwoners en ondernemers zelf
geïnitieerd worden. Lokale inwoners en ondernemers moeten
mee kunnen profiteren in de warmtetransitie, de energietransitie
en de inrichting van onze leefomgeving. De impact van de
transities kan ingrijpend zijn op de directe woon- en
leefomgeving van inwoners. Het verduurzamen van woningen is
voor iedereen ingrijpend en financieel een investering. Die
huishoudens die dergelijke investeringen niet kunnen opbrengen
hebben onze aandacht. In de planvorming rondom
energietransities dient daar aandacht voor te zijn. Onze partners
zijn onmisbaar in de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente Waalwijk werkt nauw
samen met de Energiecoöperatie Langstraat Energie,

Besluit

• In te stemmen met het doorsturen van deze visie aan de
raad en
• De raad te verzoeken kennis te nemen van de
voorliggende Visie Duurzaam Waalwijk 2030 en deze vrij te
geven voor inspraak en communicatie en in te stemmen
met het vervolgtraject wat ertoe leidt dat de raad de visie
en de duurzaamheidsagenda uiterlijk in januari 2020 ter
vaststelling krijgt aangeboden.
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Groene Agenda kredietaanvraag
uitvoeringsprojecten
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Woningbouwvereniging Casade, Stichting Waalwijk CO2Vrij, het
Waalwijkse bedrijfsleven en het Waterschap Brabantse Delta.
Ook heeft de gemeente Waalwijk samen met gemeenten in de
regio Hart van Brabant een Strategische meerjarenagenda
vastgesteld. De gemeente Waalwijk streeft ernaar om
verantwoordelijkheid en bewustwording binnen de Waalwijkse
samenleving te creëren op de duurzaamheidsambities. In de
tweede helft van 2019 wordt samen met de samenleving de
duurzaamheidsagenda opgesteld. Het conceptuitvoeringsprogramma bij deze visie is daar een eerste
ambtelijke voorzet voor. Het bevat een aantal wettelijk verplichte
stappen maar ook suggesties voor de eerste vier jaren voor het
versneld halen van onze ambities in 2030.
Op 19 juli 2016 heeft u ingestemd met het Actieplan Groen. Het
derde en laatste onderdeel van dit actieplan, is het opstellen van
de Groene Agenda. De Groene Agenda is een
uitvoeringsprogramma met projecten, welke samen met
inwoners, instellingen en ondernemers zijn opgesteld.
Met het uitvoeren van de projecten willen we bijdragen aan de
doelstellingen die in 2016 voor de Groene Agenda zijn
geformuleerd:

Besluit

1. In te stemmen met de uitvoering van de projecten van
de Groene Agenda volgens de aangegeven prioritering,
zoals opgenomen in het bijgaand raadsvoorstel;
2. In de begroting 2020 een budget op te nemen ter
grootte van € 222.500,- ten behoeve van de uitvoering van
projecten uit de Groene Agenda;
3. Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve
Duurzaamheid welke eveneens in de begroting 2020 zal
worden opgenomen.

biodiversiteit/natuurwaarden;
De projecten zijn uitgewerkt in projectenplannen. Deze worden
aan de raad voorgelegd ten behoeve van het beschikbaar stellen
van een budget voor de uitvoering.

B58.RNO

Raadsinformatiebrief
Jeugdkader 2020

De financiering van de projecten vindt plaats vanuit de reserve
Duurzaamheid, waarvoor in de kadernota 2020 een bedrag van 1
miljoen is opgenomen voor nadere bestedingsvoorstellen. De
uitvoering van de Groene Agenda is er daar één van. Deze
reservering moet nog in de begroting van 2020 worden
vastgesteld.
Door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief informeert het De Raad te informeren over het Jeugdkader 2020 door
college de Raad over de ontwikkelingen rond de vorming van het deze Raadsinformatiebrief toe te sturen.
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Raadsvoorstel en
Raadsinformatiebrief
Parkmanagement
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Besluit
nieuwe Jeugdkader 2020.
Op 17 juni 2019 heeft de Algemene vergadering van
Aandeelhouders (AVA) van Parkmanagement Waalwijk B.V.
plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is onder andere
gesproken over:
• De jaarrekening 2018;
• Het jaarverslag 2018;
• De voorgenomen aanstelling nieuwe directeur.

. In te stemmen met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel naar de gemeenteraad van Waalwijk;
2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde
raadsinformatiebrieven (publieksversie en raadsversie) aan
de gemeenteraad van Waalwijk;
3. In te stemmen met het informeren van de RvC van
Parkmanagement over de voorgenomen benoeming door
middel van de bijgevoegde brief.

Parkmanagement is een verbonden partij. Het college
vertegenwoordigt als 100% aandeelhouder de gemeente bij de
AVA. Door het versturen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief
blijft de raad op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen
Parkmanagement. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de
benoeming van een nieuwe directeur.
De voorgenomen benoeming is in afwijking van de ‘Kadernota
verbonden partijen’. Uitgangspunt is namelijk dat ambtenaren
geen bestuurlijke functie bezetten bij een verbonden partij. Hier
kan gemotiveerd van worden afgeweken, maar de raad dient hier
wel mee in te stemmen. Daarom is een raadsvoorstel toegevoegd
waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het afwijken
van de ‘kadernota’. De betreffende ambtenaar wordt per 1
augustus 2019 benoemd als interim directeur. Indien de raad
instemt, kan de benoeming definitief worden gemaakt.

B60.RNO

Raadsinformatiebrief
SMA &
Ontwerpbegroting
2020 HvB

Tijdens de AVA is ook afgesproken de RvC gelijktijdig te
informeren over de voorgenomen benoeming en de RvC de
mogelijkheid te geven om te reageren. Hiervoor is ook een
concept-brief opgesteld.
Aankomende donderdag 4 juli behandelt de gemeenteraad de
SMA en Ontwerpbegroting 2020 van de Regio Hart van Brabant.
In de tijd tussen het raadsvoorstel en nu is er in de regio een
aantal ontwikkelingen waarover de gemeenteraad geïnformeerd
moet worden.

1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief en deze
door te sturen naar de gemeenteraad.

