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Bij besluit van 23 november 1999 heeft de gemeenteraad Het college besluit,
van de gemeente Waalwijk de toetsingscriteria behorende 1. De Werkwijze bomen gemeente Waalwijk vast te
bij de Bomennota voor het laatst gewijzigd. De Bomennota stellen;
en de toetsingscriteria zijn tegen het licht aan gehouden.
2. De toetsingscriteria, vastgesteld op 23 december
Dit heeft geleid tot het actualiseren van de
1999, in te trekken.
toetsingscriteria. Tevens is gebleken dat de Bomennota
3. De toetsingscriteria, zoals deze zijn opgenomen in
sterk verouderd is en op onderdelen al vervangen door
de Werkwijze bomen gemeente Waalwijk, vast te
onder meer het Groenstructuurplan. Daarnaast zijn er
stellen;
diverse kaders betrokken om te komen tot een zorgvuldig 4. In te stemmen met de voorgestelde begrenzing
bomenbeleid.
i.h.k.v. de Grens Bebouwde kom Boswet en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de provincie als
De Werkwijze bomen is van toepassing op alle
bevoegd gezag.
vergunningplichtige bomen. Momenteel zijn dat de bomen
opgenomen in de Catalogus Waardevolle Bomen
(particulier terrein) en alle bomen op gronden in
gemeentelijk eigendom. De werkwijze zal, ook indien de
vergunningplicht voor bomen op gronden in gemeentelijk
eigendom in het kader van deregulering komt te vervallen,
integraal als interne gedragslijn blijven gelden.
Tevens wordt voorgesteld om de begrenzing i.h.k.v. de
Grens Bebouwde kom Boswet te actualiseren en deze ter
vaststelling aan de provincie aan te bieden.
Tijdens een bijzondere ledenvergadering van de VNG op
29 november 2013 is de resolutie informatieveiligheid voor
gemeenten aangenomen. De resolutie geeft de gemeenten
onder andere als opdracht mee:
1. Informatieveiligheid onderdeel wordt van
collegeambities 2014-2018 en opgenomen wordt in de
portefeuille van een van de leden van het college van
B&W.
2. Gemeenten zorgen voor verankering van
informatieveiligheid op de gemeentelijke agenda, waarbij
het college de gemeenteraad informeert. Dit gebeurt door
middel van een aparte paragraaf informatieveiligheid in

Het college,
1. beslist dat informatiebeveiliging wordt
vormgegeven conform de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
2. Stelt het informatiebeveiligingsbeleid voor de
gemeente Waalwijk 2015‐2018 vast;
3. Brengt het onderwerp Informatiebeveiliging
voorlopig onder bij de portefeuillehouder Personeel &
organisatie en de portefeuillehouder
Informatisering/automatisering;
4. Wijst de directeur Bedrijfsvoering aan als
eindverantwoordelijke voor informatiebeveiliging
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het jaarverslag.
binnen de werkorganisatie;
3. Gemeenten de Baseline Informatiebeveiliging
5. Informeert de gemeenteraad minimaal eens per
Gemeenten (BIG) vaststellen als hét gemeentelijke
jaar met een aparte paragraaf in het jaarverslag.
basisnormenkader voor informatieveiligheid.
4. Gemeenten informatieveiligheidsbeleid vaststellen aan
de hand van de BIG. Uitvoering van dat beleid wordt
gebaseerd op eigenstandige risicoafwegingen. Gemeenten
zijn zich daarbij bewust van de (continu veranderende)
informatieveiligheidsrisico's die ze lopen en nemen hierop
adequate maatregelen.
5. Gemeenten informatieveiligheid bestuurlijk en
organisatorisch borgen door aansluiting in de reeds
bestaande planning- en controlcyclus. Gemeenten creëren
hiernaast, door middel van leren en ontwikkelen, blijvend
bewustzijn op informatieveiligheid.
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Waalwijk
Als bijlage bij dit voorstel treft u het
Informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Waalwijk
aan, voor de jaren 2015-2018.
Het college en management spelen een cruciale rol bij het
uitvoeren van dit informatie-beveiligingsbeleid. Zo maakt
het DT/MO een inschatting van het belang dat de
verschillende delen van de informatievoorziening voor de
gemeente hebben, de risico’s die de gemeente hiermee
loopt en welke van deze risico’s onacceptabel hoog zijn.
Op basis hiervan zet het management dit beleid voor
informatiebeveiliging op, draagt dit uit naar de organisatie
en ondersteunt en bewaakt de uitvoering ervan.
Het gehele gemeentelijk management geeft een duidelijke
richting aan informatiebeveiliging en demonstreert dat zij
informatiebeveiliging ondersteunt en zich hierbij betrokken
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voelt, door het uitbrengen en handhaven van een
informatiebeveiligingsbeleid van en voor de hele
gemeente. Dit beleid is van toepassing op de gehele
organisatie, alle processen, organisatieonderdelen,
objecten, informatiesystemen en
gegevens(verzamelingen). Het informatiebeveiligingsbeleid
van Waalwijk is in lijn met het algemene beleid van de
gemeente en de relevante landelijke en Europese wet- en
regelgeving. Dit beleid bevat een bijlage met nadere
aanwijzingen.
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of
uitvoeren en/of handhaven van het beleid.
Hierbij geldt:
• Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet
worden, zoals niet uitputtend: GBA, SUWI, BAG
en PUN, maar ook de archiefwet.
• Er is een gemeenschappelijk normenkader als
basis: de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
• De gemeente stelt het normenkader op basis van
de BIG vast, waarbij er ruimte is voor afweging
en prioritering op basis van het ‘pas toe of leg
uit’ principe.
• Het in dit document beschreven beleid is van
toepassing op de Waalwijkse situatie en wordt
periodiek geëvalueerd.

De volgende uitgangspunten zijn ontleend aan de Code
voor Informatiebeveiliging (NEN/ISO 27002:2007) en de
BIG:
• Alle informatie en informatiesystemen zijn van
kritiek en vitaal belang voor de gemeente. De
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verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging
ligt bij het (lijn)-management, met het College
van B&W als eindverantwoordelijke. De
verantwoordelijkheden voor de bescherming
van gegevens en voor het uitvoeren van
beveiligings-procedures zijn expliciet
gedefinieerd.
• Door periodieke controle, organisatie brede
planning én coördinatie wordt de kwaliteit van
de informatievoorziening verankerd binnen de
organisatie. Het informatie-beveiligingsbeleid
vormt samen met het informatiebeveiligingsplan
het fundament onder een betrouwbare
informatievoorziening. In het
informatiebeveiligingsplan wordt de
betrouwbaarheid van de informatievoorziening
organisatiebreed benaderd. Het plan wordt
periodiek bijgesteld op basis van nieuwe
ontwikkelingen, registraties in het
incidentenregister en bestaande risicoanalyses.
• Informatiebeveiliging is een continu verbeterproces.
‘Plan, do, check en act’ vormen samen het
management systeem van informatiebeveiliging.
• De informatiebeveiligingsfunctionaris/Chief
Information Security Officer (CISO) ondersteunt
vanuit een onafhankelijke positie de organisatie
bij het bewaken en verhogen van de
betrouwbaarheid van de informatievoorziening
en rapporteert hierover.
• De gemeente stelt de benodigde mensen en
middelen beschikbaar om haar eigendommen en
werkprocessen te kunnen beveiligen volgens de
wijze gesteld in dit beleid.
• Regels en verantwoordelijkheden voor het
beveiligingsbeleid worden vastgelegd en
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vastgesteld. Alle medewerkers van de gemeente
worden getraind in het gebruik van
beveiligingsprocedures.
• Iedere medewerker, zowel vast als tijdelijk, intern
of extern is verplicht waar nodig gegevens en
informatiesystemen te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik,
verandering, openbaring, vernietiging, verlies of
overdracht en bij vermeende inbreuken hiervan
melding te maken.
De provincie Noord-Brabant wil in 2020 dé fietsprovincie
Het college besluit, onder verwijzing naar
van Nederland zijn. De GGA regio Hart van Brabant zet
bijgevoegde notitie:
zich in dat kader in voor de realisatie van een
1. als definitieve voorkeursroute van de
snelfietsroute tussen (het Bedrijventerrein Haven van)
snelfietsroute Waalwijk-Tilburg te kiezen voor de
Waalwijk en (de spoorzone in) Tilburg, onder de naam
route door Sportpark De Gaard, over de
‘Leisure Bike Lane'. Deze snelfietsroute is als een van de
Meidoornweg en door het Westeinde
meest kansrijke routes in onze provincie naar voren
2. te zijner tijd bij de voorbereiding van de
gekomen. Het uiteindelijke resultaat moet een toekomst
herinrichting van de Besoyensestraat te bezien in
vaste, hoogwaardige en duurzame fietsverbinding worden hoeverre er draagvlak bestaat voor het inrichten van
tussen Waalwijk en Tilburg, via Kaatsheuvel en De
deze straat als fietsstraat;
Efteling, als onderdeel van een groter netwerk van
3. voor de lange termijn de mogelijkheid open te
snelfietsroutes tussen de steden en economische
houden dat de Winterdijk, ter hoogte van het
toplocaties in de provincie Noord-Brabant. De aanleg moet Westeinde, deel uit gaat maken van de
aantoonbaar leiden tot minder autokilometers en dus
snelfietsroute.
minder CO2 uitstoot omdat er aanzienlijk meer fietsers
van de fietsverbinding Waalwijk-Tilburg v.v. gebruik gaan
maken. Daarnaast is het streven er op gericht te komen
tot een nieuwe denkwijze over duurzame mobiliteit waarbij
gedragsverandering en innovatieve technieken leiden tot
een efficiënter, veiliger en schoner mobiliteitssysteem en
een leefbaardere omgeving.
Er is een voorlopig tracé gekozen, via de Tilburgseweg,
rotonde Piet Klerkx, de fietsbrug over de N261, Tuinstraat
en Sprangseweg naar de fietsbrug over de A59, via de
Besoyensestraat en de Kruisstraat. Nu het moment daar is
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om te komen tot het vaststellen van een definitieve
voorkeursroute wordt uw college voorgesteld na de
rotonde Piet Klerkx te kiezen voor de door de lokale
afdeling van de Fietsersbond aanbevolen route door
Sportpark De Gaard, over de Meidoornweg en door het
Westeinde. In bijgevoegde notitie is het waarom van deze
wijziging uiteengezet.
Uit analyses van de arbeidsmarkt in de zorgsector komt
Het college besluit,
naar voren dat in de nabije toekomst een mismatch gaat
1. in te stemmen met de intentieverklaring HRontstaan in de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. In Zorgakkoord Midden-Brabant
eerste instantie zullen tot 2018 arbeidsplaatsen in de zorg 2. de intentieverklaring HR-Zorgakkoord te
gaan verdwijnen. Op langere termijn wordt, door de
ondertekenen door wethouder R. Bakker namens het
vergrijzing een grotere vraag naar personeel in de zorg
college van Waalwijk.
verwacht. Ook vindt er een verschuiving van MBO niveau
naar HBO niveau plaats. Om te zorgen dat op langere
termijn voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg
beschikbaar is, werken diverse partijen in Hart van
Brabant samen. Er is een intentieverklaring HR Zorg
akkoord Midden-Brabant opgesteld. Gemeenten, het UWV,
grote zorginstellingen, en onderwijsinstellingen voor MBO
en HBO zijn hierbij betrokken.
Partijen die de overeenkomst ondertekenen committeren
zich aan een gezamenlijke aanpak en zij spannen zich in
om 20% van de verwachte terugloop van banen op te
vangen door middel van:
• om - en bijscholingsprogramma's;
• werk- naar werk trajecten binnen en buiten de sector;
• het niet opvullen van natuurlijk verloop;
• het inrichten van een permanente monitor voor de
regionale arbeidsmarkt voor de zorg.
De regiogemeenten zijn gevraagd de intentieverklaring te
ondertekenen. Gemeenten hebben aangegeven dat zij
willen ondertekenen mits:
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• Midpoint wordt betrokken bij de uitvoering van het
Zorgakkoord;
• gemeenten geen trekkersrol hebben, maar faciliterend
zijn;
• de gemeentelijke inkoop van zorg geen onderdeel is van
de intentieverklaring.
Daarom is, in overleg met de gemeenten, in de
intentieverklaring specifiek benoemd dat de gemeentelijke
inkoop van zorg geen onderdeel is van de
intentieverklaring.
Op 6 augustus 2013 is in het kader van de vaststelling
Hondenbeleid, een hondentoilet aangewezen in woonwijk
“de Amstel” te Waalwijk, achter de woningen Looierij 1/21
en Amstel 6/32. Deze locatie wordt vanaf de inrichting
intensief gebruikt door hondenbezitters, hetgeen heeft
geleid tot veel klachten. De reinigingscyclus op deze
locatie is geïntensiveerd. Nu dit niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid is met een enquête onder de
buurtbewoners onderzoek gedaan naar de mogelijke
alternatieven. Op basis van de uitkomsten van deze
enquête wordt u geadviseerd om de aanwijzing van het
hondentoilet in te trekken en terug te vallen op de
algemene hoofdregel uit de Algemene Plaatselijke
Verordening, te weten de hond(en) aangelijnd uitlaten en
opruimen van de hondenpoep.
Baanbrekers heeft een offerte uitgebracht voor het
ondersteunen van de inburgeringsplichtige statushouders
bij het verwerven van Nederlandse taalvaardigheden.
Voorgesteld wordt over de periode van 1 januari 2015 tot
1 juli 2015 Baanbrekers opdracht te geven nieuwe
asielgerechtigde inburgeraars te ondersteunen bij het
inburgeringstraject. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de
dienst niet meer afgenomen omdat:
• volgens de Wet inburgering de inburgeraar volledig

Het college besluit de aanwijzing van deze locatie in
woonwijk de Amstel te Waalwijk, dat bij besluit van 6
augustus 2013 is aangewezen als hondentoilet, in te
trekken vanwege het intensieve onderhoud en de
uitkomsten van de enquête onder de buurtbewoners.

Het college besluit,
• Over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015
gehuisveste asielgerechtigde inburgeraars via
Baanbrekers te ondersteunen bij het verwerven van
Nederlandse taalvaardigheden en hiervoor een
bedrag van maximaal € 44.239,30 beschikbaar te
stellen.
• In te stemmen met de offerte van Baanbrekers en
de trajectprijs van € 1.134,35 per persoon.
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verantwoordelijk is voor zijn of haar inburgering;
• Het traject ondersteunen verwerven van
• er geen rijksmiddelen voor de uitvoering inburgering
Nederlandse taalvaardigheden vanaf 1 juli 2015 niet
meer worden ontvangen;
meer in te kopen bij Baanbrekers.
• vanwege de taaleis in de bijstand, de taaltoets een vast
•De uitvoeringsovereenkomst begeleiding
onderdeel wordt van de bijstandsverlening;
statushouders met Baanbrekers hierop aan te
• ondersteuning via de Wij(k) diensten voor alle inwoners
passen.
van Waalwijk beschikbaar is.
Het tekort ad € 13.052 op te nemen in het
Najaarsbericht 2015.
Het COA verstrekt per gehuisveste inburgeringsplichtige
statushouder een bedrag van € 1.000 voor het traject
maatschappelijke begeleiding. Dit bedrag is in 2014
aangewend om de kosten traject verwerven Nederlandse
taalvaardigheden te bekostigen. Vanaf 1 juli zal het tekort
(vermeld in het voorjaarsbericht 2015) op de
maatschappelijke begeleiding van de gehuisveste
statushouders enigszins getemporiseerd worden omdat
deze bijdrage niet meer aangewend wordt voor de kosten
begeleiding verwerven taalvaardigheden/ inburgering en
ingezet kan worden voor de kosten van de
maatschappelijke begeleiding.
De uitvoeringsovereenkomst met Baanbrekers zal hierop
aangepast worden.
Elk kwartaal vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen het
college en de Waalwijkse Ondernemers Federatie (WOF).
De vergaderingen worden voorgezeten door de
burgemeester. Voor de structuur en helderheid in de
vergaderingen wordt de conceptagenda vooraf voorgelegd
aan het college. De conceptagenda is door middel van het
laatstgehouden ambtelijk vooroverleg op 11 juni jl. in
concept vastgesteld. De mogelijkheid bestaat om van de
zijde van het college agendapunten toe te voegen aan de
conceptagenda en op basis hiervan bepalen welke
bestuurders bij het overleg van 2 juli a.s. aanwezig zullen
zijn. De centrummanager is bij het ambtelijk vooroverleg

Het college besluit,
- De WOF-agenda aan te passen:
* toevoegen 2c beantwoording brief PvdA;
* toevoegen 2d memo actuele verkeersinformatie
rond centrum;
* agendapunt 4 t/m 7 verwijderen;
* toevoegen 4 toelichting SLEM;
* toevoegen 5 voorstel mini-conferentie
WOF/gemeente (september 2015);
- Burgemeester Kleijngeld, wethouder Brekelmans en
algemeen directeur Lagendijk zullen op 2 juli a.s.
aanwezig zijn.
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aanwezig geweest. Voorgesteld wordt hem tevens voor het - Het WOF-bestuur en de centrummanager voor het
geplande WOF-overleg uit te nodigen, nu een groot aantal overleg uit te nodigen onder toezending van de
onderwerpen zich richten op Waalwijk Centrum en de
vastgestelde agenda. Burgemeester Kleijngeld zal
verantwoordelijkheid van het centrummanagement hierin. bellen met voorzitter WOF, T. Voogd, m.b.t. de miniHet collegebesluit wordt teruggekoppeld aan de WOF.
conferentie en de aanpassing van de agenda.
Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen
Het college besluit,
van onze volksgezondheid en brengt aanzienlijke
Voor een periode van 3 jaar JOGG gemeente te
zorgkosten met zich mee. In Waalwijk heeft 12% van de
worden en ten aanzien van de dekking hiervoor de
kinderen tussen de 0-11 jaar overgewicht (2% ernstig) en reeds in de begroting opgenomen middelen aan te
10% tussen de 12 en 18 jaar (2% ernstig). Een gezond
wenden. Jaarlijks de raad voor te stellen het restant
gewicht is van belang voor het sociale en economische
budget over te hevelen via het najaarsbericht in de
welbevinden van mensen. In de programmabegroting
periode 2015-2017.
2015 is opgenomen dat er wordt ingezet op het actief
Wethouder Brekelmans geeft nog een korte
stimuleren van een gezonde en veilige leeromgeving met
verduidelijking van de financiële dekking.
speciaal aandacht voor preventie (voorkomen en
terugdringen) van overgewicht en dat een integrale
aanpak met een duidelijke regierol vanuit de gemeente
hiervoor is gewenst.
Het strijden tegen overgewicht is niet de
verantwoordelijkheid van een of enkele partijen maar van
iedereen; gemeente, ouders, zorgverleners, onderwijs,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en niet bezien
van uit de beleidsterreinen volksgezondheid en sport
alleen. De (internationale) ervaring leert juist dat een
integrale aanpak die zich richt op een gezonde leefstijl,
gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en
toegankelijke zorg en participatie nodig is om duurzaam
gezondheidswinst te behalen.
JOGG aanpak
De JOGG aanpak is gericht op de integrale zoektocht naar
verbindingen tussen gezondheid, welzijn en zorg. Het
verbindt kennis, ervaringen en contacten om de expertise

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 23-06-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
en kracht van elkaar te benutten.
Het is de kracht van de verbinding en de waarde van
kleinschalige initiatieven waar aandacht voor sociale
contacten gepaard gaat met aandacht voor gezondheid.
Hierbij gaat het om structurele samenwerking tussen
allerlei partijen gericht op overgewicht rondom jongeren
van 0 tot 19 jaar, hun ouders/verzorgers en omgeving.
Om JOGG gemeente te kunnen worden stelt het landelijk
JOGG Bureau (onderdeel Convenant Gezond Gewicht met
27 partijen uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisatie) dat de gemeente minimaal een verbinding
aangaat voor een periode van 3 jaar, een plan van aanpak
opstelt volgens de JOGG pijlers en een lokale JOGG
regisseur aanstelt (zie bijlage; instapcriteria). Het JOGG
Bureau biedt 40 dagen per jaar ondersteuning op maat:
advies, opleiding, training, coaching, kennisdeling, hulp bij
publiek-private samenwerking en sociale marketing.

Advies:
Om overgewicht onder jongeren en
gezondheidsachterstanden in Waalwijk onder de aandacht
te brengen c.q. te verminderen wordt voorgesteld om voor
een periode van 3 jaar JOGG gemeente te worden en in te
stemmen met de instapcriteria. Ten aanzien van de
dekking wordt voorgesteld om hiervoor de reeds in de
begroting opgenomen middelen van € 107.000 per jaar
aan te wenden (zie bijlage, begroting 2015 -2018).
B09.OOT Agenda WBP overleg Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats
d.d. 30 juni 2015
tussen de gemeente Waalwijk en het Waalwijks
BedrijvenPlatform. Het WBP maakt een voorstel voor de
agenda welke (waar nodig) ambtelijk wordt aangevuld. De
vergaderingen worden voorgezeten door de Burgemeester.
De portefeuillehouders zijn in principe aanwezig voor zover
de agenda het toestaat. In de praktijk blijkt deze
werkwijze echter niet optimaal. Om meer structuur en

Het college besluit,
- De WBP agenda ter kennisgeving aan te nemen ,
met dien verstande dat het college veronderstelt dat
agendapunt 3 Gronduitgifte bestaat uit 2 onderdelen;
verhouding Waalwijk-Tilburg en consequenties van
de eventuele vestiging van BOL.com. En m.b.t.
agendapunt 6 is het 23 april jl. i.p.v. a.s.
- Aan de hand van de agendapunten de vergadering

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 23-06-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
duidelijkheid in de vergaderingen te krijgen wordt daarom op te nemen in de agenda's van de betreffende
voortaan de agenda ter kennisname voorgelegd aan het
portefeuillehouders.
college. Eventuele agendapunten kunnen nog worden
- Algemeen directeur Lagendijk zal agendapunten 5
toegevoegd. Ook kan het college aan de hand van de
en 7 ambtelijk laten voorbereiden.
agenda beslissen welke portefeuillehouders bij de
vergadering aanwezig zullen zijn zodat de datum tijdig in
de betreffende agenda's gereserveerd kan worden. Het
collegebesluit wordt teruggekoppeld aan het WBP zodat
deze de definitieve agenda kan vaststellen.
Voor de komende vergadering van 30 juni heeft het WBP
het college uitgenodigd voor een lunch/vergadering.

