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In januari 2015 is het camerabeveiligingssysteem van het Het college besluit,
stadhuis van Waalwijk aangepast om de kwaliteit en
- in te stemmen met het Reglement cameratoezicht
betrouwbaarheid ervan te verbeteren. Daarnaast is de
stadhuis van Waalwijk,
opstelling van een 2 tal camera's veranderd om een betere - het reglement voor te leggen aan de
opname te verkrijgen van de betreffende locaties. In het
Ondernemingsraad ter instemming,
kader van de Wet bescherming persoonsgegevens is een
- na verkregen instemming van de
reglement vereist dat daarop van toepassing is. Hierin zijn Ondernemingsraad het reglement definitief vast te
de verplichtingen en rechten vastgelegd van de beheerder stellen en te publiceren op het intranet en het
en de in het systeem geregistreerde personen. Dit
internet.
reglement hoeft niet aangemeld te worden bij het CBP
(College Bescherming Persoonsgegevens), omdat daarop
een wettelijke vrijstelling van toepassing is.
Als bijlage treft u het ‘Reglement cameratoezicht stadhuis
van Waalwijk' ter vaststelling waarmee aan deze wettelijk
eis wordt voldaan.
Het tot op heden gebruikte reglement dateerde van vóór
2010, de situatie in- en om het oude stadhuis en
bijbehorend camerasysteem. Daarbij werd uitgegaan van
registratie op videobanden en specifieke afspraken met
betrekking tot de opslag en het beheer daarvan.
De aanpassingen aan het digitale camerasysteem zijn de
aanleiding om uw college dit nieuwe reglement voor te
leggen waarmee het voorgaande komt te vervallen.

B02.OOT Subsidieverzoek
biljartvereniging
Hartelijkheid is troef

Het betreft dan een voorgenomen besluit. In het kader van
de WOR art. 27 lid K. is op dit reglement
Instemmingsrecht van toepassing. Na uw voorgenomen
besluit wordt dit reglement voorgelegd ter instemming aan
de Ondernemingsraad.
Ouderenbiljartvereniging Hartelijkheid is troef vraagt in
het kader van het 40-jarig jubileum subsidie aan voor de
reparatie van een biljarttafel en de aanschaf van nieuwe
kleding, voor het bedrag van € 1.500,00.

Het college besluit,
De subsidieaanvraag van € 1.500 van
ouderenbiljartvereniging Hartelijkheid is troef af te
wijzen op grond van artikel 14.c van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015,
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Deze aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden zoals
activiteiten geven geen invulling aan de doelstelling
opgenomen in de Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale
of beleid gemeente, af te wijzen.
Ontwikkeling 2015, artikel 20 sportbeleid. Voorgesteld
De motiveringsgronden conform 14.c dienen nader
wordt de aanvraag op grond van artikel 14.c van de
geduid te worden.
Algemene Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015,
activiteiten geven geen invulling aan de doelstelling of
beleid gemeente, af te wijzen.
Op 10 maart jl. heeft u het advies met betrekking tot de
Het college besluit,
vestiging van AZG scouting en handbal- vereniging Tachos • planologische medewerking te verlenen aan de
op en bij het terrein van De Paardenvriend in het
bouw van een clubhuis voor scouting AZG direct ten
Hoefsvengebied aangehouden. Uit de terugkoppeling door zuiden van het terrein van de Paardenvriend en
wethouder Keijzers bleek dat het college in principe bereid waarbij geparkeerd wordt aan de Vijverlaan;
is medewerking te verlenen aan de bouw van een clubhuis • medewerking te verlenen aan vestiging van Tachos
voor scouting AZG. Wel dienden nadere gesprekken met
op het terrein van de Paardenvriend en daarmee
Tachos en De Paardenvriend te worden gevoerd over het
samenhangend de inrichting van een parkeerweide
gezamenlijke gebruik van de accommodatie en het
ten westen van dit terrein, mits alle hiermee
realiseren van extra parkeergelegenheid. Aan de hand
samenhangende kosten door Tachos/Paardenvriend
hiervan is het gebruik door Tachos en de inrichting van de betaald worden;
buffer tussen parkeerplaats en woonperceel onder punt 6
• medewerking te verlenen aan het vestigen van een
en 7 nader toegelicht.
recht van opstal voor de realisatie van een clubhuis
door AZG scouting en de aanleg van handbalvelden
Het aangehouden advies wordt u hierbij nogmaals
door hv Tachos;
aangeboden. De opmerkingen/toevoegingen op dit eerdere • de kosten voor herziening van het
advies zijn gemarkeerd in dit advies opgenomen.
bestemmingsplan voor rekening van de gemeente te
laten komen;
• ondanks de inschatting dat geen planschade
betaald zal hoeven worden toch een
planschadeverhaalsovereenkomst af te sluiten met
Tachos/Paardenvriend;
• het pand Drunenseweg 21 niet aan te kopen.
• wethouder Van Groos wordt geacht te hebben
tegen gestemd i.v.m. de toename van
verkeersbewegingen aan de Drunenseweg en de
potentiële kans van parkeren in de berm van de
Drunenseweg.

