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A01 Beëindiging programma
elektronische
dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
Het Programma EDV is nu actief van 2009 – 2014. De
Het college besluit in te stemmen met de vijf
basis voor dit programma waren indertijd wettelijke
aanbevelingen.
verplichtingen en het implementeren van landelijke
EGEM/I-NUP bouwstenen. Inmiddels is bekend geworden
dat het onderliggende landelijke I-NUP programma per 11-2015 wordt beëindigd en krijgt geen vervolg in de vorm
van een programma. Er komt wel een Nationaal
Commissaris Digitale Overheid die de voortgang gaat
bewaken m.b.t. digitalisering en het bewaken van de
doelstelling voor 2017, welke door de minister Plasterk zijn
geformuleerd.
Het beëindigen van het landelijke programma is aanleiding
geweest om de vraag te beantwoorden of en in welke
vorm we verder gaan met het programma edienstverlening (EDV). In de afgelopen zes jaar zijn de
onderstaande landelijke bouwstenen binnen de gemeente
Waalwijk gerealiseerd.
1. Webrichtlijnen voor de website
2. Samenwerkende catalogi
3. Antwoord voor bedrijven
4. Overheid heeft Antwoord (Antwoordconcept)
5. 14-netnummer
6. Register Niet Ingezetene
7. Nieuw Handels Register (NHR)
8. Basis Administratie Adressen & Gebouwen
9. Basiskaart Grootschalige Topografie
10. DIGID
11. E-herkenning (GIGID voor bedrijven)
12. invoering Burger Service Nummer (BSN)
13. Overheidsservicebus (berichtenverkeer naar
ketenpartners)
14. BAG – GBA koppeling
15. BAG-WOZ koppeling
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Naast de formele I-NUP bouwstenen heeft de
programmagroep EDV ook de volgende onderwerpen
opgepakt:
16. Digitaal werken (invoering Corsa)
17. Zaakgericht werken
18. Wabo (omgevingsvergunning)
19. Bedrijven Internet Pagina (BIP)
20. Klant Contactsysteem / E-formulieren (digitale
formulieren)
21. I-burgerzaken (nieuw burgerzaken systeem)
Op dit moment zijn nog de volgende I-NUP bouwstenen
nog niet gerealiseerd:
 Aansluiten mijn overheid.nl
 Berichtenbox (digitaal communiceren met burgers ipv
met de post)
 Aansluiten landelijke voorziening WOZ
 Webrichtlijnen (vervolg fase)
 Aansluiten landelijke voorziening Kadaster
 Digimelding/digilevering
 DIGID machtigen
De reden dat bovenstaande bouwstenen nog niet zijn
gerealiseerd zijn:
 het landelijk vertraging heeft opgelopen c.q. de
leveranciers dus nog niet de juiste technische oplossing
hebben;
 het niet direct prioriteit binnen de gemeente Waalwijk
heeft.
Andere ontwikkelingen
Vanuit het perspectief van dienstverlening zijn twee
werkgroepen opgestart: “dienstverlening draait om
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mensen” en “digitale dienstverlening”. De eerst heeft met
name betrekking op houding en gedrag, de tweede op het
promoten en inzetten van het digitale kanaal (eigenlijk het
benutten van de i-NUP bouwstenen). Parallel hieraan is er
een organisatie ontwikkelingstraject gestart waarin 1 van
de pijlers werkcultuur is. Inmiddels is besloten de
werkgroep “dienstverlening draait om mensen” hier
onderdeel van uit te laten maken.
Aanbevelingen
1) Het programma EDV heeft zes jaar lang zijn dienst
bewezen en heeft tot een goed resultaat geleid
(meeste bouwstenen zijn gerealiseerd). Dit maakt dat
het programma EDV beëindigd kan worden met ingang
van 1-1-2015
2) Openstaande projecten via de reguliere aanpak vanuit
ICT bewaken (m.b.v. het ICT jaarplan 2015)
3) De resultaten van het programma goed naar de
organisatie communiceren (intranet, nieuwjaarspeech,
artikel Waalwijzer e.d.).
4) Strategische ICT thema’s blijven bespreken in het
POHO ICT overleg
5) Werkgroep digitale dienstverlening continueren om de
meerwaarde van de i-NUP bouwstenen verder uit te
nutten.

A02 Binnengemeentelijke
verstrekking
persoonsgegevens

Op 8 september 2014 is door uw college het BRP
Reglement gemeente Waalwijk vastgesteld.

Het college besluit,
bijlage 3 behorende bij het Reglement BRP gemeente
Waalwijk te wijzigen waarbij voor de taak koninklijke
Voorgesteld wordt om een wijziging op te nemen in bijlage onderscheidingen, afdeling CFO het autorisatieniveau
3 van het BRP reglement. In deze bijlage wordt
4 naar niveau 2 gaat. De wijziging is verwerkt in de
aangegeven welke persoonsgegevens vanuit de
nieuwe bijgevoegde bijlage 3.
basisregistratie personen binnengemeentelijk
geautomatiseerd worden verstrekt.
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Op basis van de verordening basisregistratie personen en
het reglement BRP gemeente Waalwijk mag het college
hierover besluiten, voor zover de gegevensverstrekking
nodig is voor de uitvoering van de publieke taak.
Het gaat om de autorisatie van Afdeling CFO, Koninklijke
onderscheidingen en overige decoraties.
De publieke taak vloeit voort uit het Reglement van de
Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van OranjeNassau (hoofdstuk III, Procedure).

B01 Dakrenovatie CBS De
Bron, Sprang-Capelle

Voor deze taak is het nodig dat het autorisatieniveau van 4
naar 2 wordt gebracht. Hierdoor is het mogelijk bij de
uitvoering van de betreffende taak ook de
ouder/kindgegevens en de
huwelijk/partnerschapsgegevens te raadplegen. Naar goed
gebruik proberen we degene te verrassen wanneer het
Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd om iemand te
onderscheiden en dan is het nodig om familieleden op te
zoeken.
Het bestuur van CBS De Bron, Nieuwevaart 11 te SprangCapelle heeft uw college bij brief van 7 februari 2013
verzocht om het vervangen van de dakbedekking (inclusief
enkele lichtkoepels) op te nemen op het
huisvestingsprogramma 2014. Omdat over de
dakrenovatie verder overleg diende plaats te vinden (op
basis van de resultaten van een uit te voeren
proefbelasting zou een door het schoolbestuur op te
stellen plan van aanpak met betrekking tot de
dakrenovatie worden voorbereid) is besloten de aanvraag
niet mee te nemen in het (op 1 oktober 2013 door uw
college vastgestelde) huisvestingsprogramma 2014. Op 11
december 2014 heeft het schoolbestuur de laatste, voor
de beoordeling van het verzoek benodigde, informatie
aangeleverd. Besluitvorming op het verzoek kan nu dan

Het college besluit,
1. In te stemmen met het verzoek van het bestuur
van CBS De Bron tot bekostiging van de bij de school
uit te voeren dakrenovatie;
2. Hiervoor het benodigde budget ad € 83.100
beschikbaar te stellen uit de voorziening groot
onderhoud bijzonder basisonderwijs.
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ook pas plaatsvinden.
Op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet is de
Het college besluit,
gemeente verplicht om per 1-1-2015 een toezichthoudend • Het Sociaal Calamiteiten Plan Gemeente Waalwijk,
ambtenaar aan te wijzen die onder meer als taak heeft
vastgesteld 14 december 2010 en herzien 25 april
meldingen te onderzoeken die komen vanuit
2012 van toepassing te verklaren voor de
zorgaanbieders en team WijZ over calamiteiten en geweld. toezichthoudende taken in het kader van de Wmo en
Voor een zorgvuldige besluitvorming moet het Sociaal
de Jeugdwet
Calamiteiten Plan dat de gemeente Waalwijk in december
• Yvonne Dijkstra en Ruben van der Wijst aan te
2010 heeft vastgesteld en op 25 april 2012 heeft herzien,
wijzen als toezichthoudend ambtenaar zoals bedoeld
worden geactualiseerd, dat wil zeggen, dat de
in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
toezichthoudende taken in het kader van de Wmo en
Jeugdwet er in worden verwerkt.
Omdat dat tijd vergt, maar we wel moeten voldoen aan de
wettelijke verplichting om per 1-1-2015 een
toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen, wordt het
voorstel gedaan om het huidige vastgestelde Sociaal
Calamiteiten Plan Gemeente Waalwijk voor deze taken van
toepassing te verklaren en de functie van toezichthoudend
ambtenaar in te vullen.
Overeenkomstig artikel 37 van het Reglement van Orde
Het college besluit,
heeft de PvdA op 9 december schriftelijke vragen gesteld
In te stemmen met bijgaande concept brief als
over Hoe dementie vriendelijk Waalwijk nog is na 1 januari reactie op de brief van de PvdA d.d. 9 december
2015?
2014.

B51 Schriftelijke vragen PvdA
conform artikel 37 RvO
over Hoe
Dementievriendelijk is
Waalwijk nog na 1 januari
2015?
B52 Decembercirculaire
Aan de hand van de circulaire zijn de financiële
gemeentefonds
consequenties voor het huishoudboekje t.o.v. de
septembercirculaire 2014 in beeld gebracht voor de jaren
2014 t/m 2018. In principe is de circulaire alleen voor het
jaar 2014 van belang. Voor de jaren 2015 e.v. wordt in
feite vooruit gelopen op de a.s. meicirculaire. Dan worden
de mutaties voor die jaren financieel geeffectueerd.
De circulaire geeft voor 2014 een voordeel van € 29.000.

Het college besluit,
a. De voordelige financiële uitkomst voor 2014 te
verwerken in de jaarrekening 2014
b. Kennis te nemen van de neutrale doorkijk voor de
jaren 2015 t/m 2018 en de vertaling ervan in de
boeken te koppelen aan de meicirculaire 2015
c. in te stemmen met de raadsinformatiebrief.
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Dit effect voor 2014 verwerken we, aangezien het jaar
verstreken is, in de jaarrekening 2014.
Voor de begroting voor de jaren 2015 t/m 2018 is, na het
aanpassen van één taakmutatie, geen sprake van
afwijkende financiële consequenties.

- Verdere toelichting is verwerkt in het bij dit advies
behorende rapport, waarin de belangrijkste punten uit de
circulaire zijn opgesomd en toegelicht.
- Voor de financiële onderbouwing wordt verwezen naar de
bijlagen.
- De circulaire is ter lezing en raadpleging bijgevoegd.
B53 Raadsinformatiebrief start Vanaf 1 januari 2015 start het onderhoud van de openbare
onderhoudsbestek
ruimte volgens een nieuw onderhoudsbestek. In dit
openbare ruimte
integrale bestek zijn verschillende onderhoudsactiviteiten
gebundeld en is aangegeven dat vooral op beeldkwaliteit
wordt getoetst. In bijgevoegde raadsinformatiebrief
wordt de raad op hoofdlijn geïnformeerd over de werkwijze
en de manier van communiceren met de
belanghebbenden.
B54 Openbaarmaking rapport Naar aanleiding van de toelichting door de hoogleraren
"Bestuurlijke toekomst
Tops en Zouridis op hun conceptrapport ‘Bestuurlijke
Heusden, Loon op Zand
toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk' aan de
en Waalwijk" en het
colleges en raden van de drie gemeenten begin december
vervolg
2014, hierbij het definitieve rapport.
De vervolgstappen zijn:
- Presentatie van het rapport aan de pers (zie bijgaand
conceptpersbericht);
- Voorbereiding informele raadsvergaderingen;

Het college besluit,
Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en in
handen te stellen van de raadsleden via het
raadsnet.

Het college besluit,
- kennis te nemen van het definitieve rapport
‘Bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk';
- in te stemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief
aan de raad en deze door te geleiden naar de leden
van de raad;
- in te stemmen met het persbericht;
-gezamenlijk met Heusden en Loon op Zand in te
stemmen om bureau Think Public Advies opdracht te
verstrekken om het vervolgtraject te begeleiden.

