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In de brede maatschappelijk opdracht van
Het college besluit,
ContourdeTwern is in het kader van ‘Samen Zorgen',
In te stemmen met de offerte van ContourdeTwern
onderlinge hulp & vrijwillige inzet opgenomen om samen
voor de implementatie van We Helpen, incl.
met de gemeente te komen tot een aansprekende digitale lidmaatschap coöperatie We Helpen (periode sept.
ingang/marktplaats. Hieruit is het online instrument van
2015 t/m dec. 2017) en het offerte bedrag ten laste
We Helpen het meest geschikt bevonden. We Helpen is
te brengen van de begrotingspost Volksgezondheid –
een online instrument om de sociale samenhang in
Samen Sterk.
Waalwijk te bevorderen en de zelfredzaamheid en
participatie van inwoners te ondersteunen. Met We Helpen
kunnen Waalwijkse inwoners zelfstandig vraag en aanbod
in talent en diensten en materialen matchen en kan ook
een koppeling worden gemaakte met de Waalwijzer digitale sociale domein van de gemeente.
Voor de implementatie: uitrol van We Helpen in Waalwijk,
training medewerkers ContourdeTwern (ook in het kader
van de warme bemiddeling achter de schermen) en
promotionele activiteiten heeft ContourdeTwern een
offerte ingediend voor de periode september 2015 tot april
2016 van € 19.000. Na deze periode zijn de
werkzaamheden ingebed binnen de reguliere
werkzaamheden van de sociaal medewerker van
ContourdeTwern.
Voor het lidmaatschap van de coöperatie We Helpen kan
de gemeente Waalwijk aansluiten bij het gezamenlijk
lidmaatschap dat ContourdeTwern (regionaal) heeft
afgesloten. Hiermee wordt een aanzienlijk voordeel
behaald, 50% kostenreductie i.v.m. staffelkorting. Het
lidmaatschap dient te geschieden op basis van minimale
afname van 2 jaar. Uitgaande van de periode september
2015 tot en met december 2017 komt dit neer om een
bedrag van afgerond € 16.500,-. Op basis van een
evaluatie (uiterlijk september 2017) zal een besluit worden
genomen ten aanzien van een vervolg lidmaatschap.
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Geadviseerd wordt in te stemmen met de offerte van
ContourdeTwern voor de implementatie van We Helpen en
de kosten voor het lidmaatschap van We Helpen (zie
bijlage). Het offerte bedrag van € 35.500 ten laste te
brengen van de begrotingspost Volksgezondheid – Samen
Sterk (budget onder andere ten behoeve van de
investering in onderlinge hulp / vrijwillige inzet, mogelijk
maken van een digitale sociale dienstverlening voor het
matchen van vraag en aanbod).
Per 1 januari 2004 is de gemeente Waalwijk toegetreden
tot de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke
Sociale Dienst Midden-Langstraat, sinds 1 januari 2013
Baanbrekers.
Bij de voormalige afdeling Sociale Zaken moesten, op
basis van de toen geldende 'Selectielijst voor
archiefbescheiden van gemeentelijke en
intergemeentelijke organen', de cliëntendossiers die vóór 1
januari 2004 werden beëindigd minimaal 20 jaar na
afsluiten van het dossier bewaard worden. Momenteel
heeft de gemeente Waalwijk nog 113 m1 cliëntendossiers
uit die periode in het archief staan. Deze bewaartermijn
kan op basis van de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden
van gemeentelijke en intergemeentelijke organen,
opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996,
actualisatie', vastgesteld op 25 juni 2012, onder punt
3.14.1 worden teruggebracht naar 7 jaar, het college moet
daartoe een besluit nemen. Dit levert een flinke
ruimtebesparing op in het archief.
Voorwaarde om deze categorie dossiers vervroegd te
kunnen vernietigen is dat er tevens een besluit genomen
moet worden over de verjaringstermijn van
uitkeringsfraude. Sinds 1 januari 2004 zijn de gemeenten
vrij om te bepalen welke verjaringstermijn voor

Het college besluit,
1. De bewaartermijn voor cliëntendossiers van de
voormalige afdeling Sociale Zaken te verkorten van
20 naar 7 jaar na beëindiging van de uitkering.
2. De verjaringstermijn voor terugvordering van een
ten onrechte verleende uitkering
(uitkeringsfraude) over de periode 1996 – 2004 vast
te stellen op 5 jaar na de rechtmatigheidstoets bij
beëindiging van de uitkering.
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terugvordering wordt gehanteerd. In de praktijk wordt er
momenteel geen invordering meer gedaan op de dossiers
van vóór 2004. Bij beëindiging van een uitkering is een
rechtmatigheidstoetsing gedaan door middel van een
beëindigingsrapportage/beëindigingsonderzoek.
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers heeft 22 augustus
2014 een dergelijk besluit genomen voor de dossiers die
ná 1 januari 2004 zijn afgesloten.
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Startnotitie
gezondheidsbeleid
regio MiddenBrabant 20162019

B50.RNO

Projectopdracht
Omgevingswet

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is akkoord
met het verkorten van de bewaartermijn en daarmee het
vervroegd vernietigen van deze categorie dossiers.
De gemeentelijke taken op het terrein van de openbare
(publieke) gezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wet
Publieke Gezondheid. De 9 gemeenten in de regio MiddenBrabant stellen gezamenlijk een regionale nota
gezondheidsnota 2016-2019 op. In de nota worden de
kaders gesteld voor de uitvoering van de wettelijke taken.
Daarnaast worden gezamenlijke ambities gekozen op basis
van een afweging van de landelijke kaders en beleid, de
meest recente epidemiologische data en actuele lokale en
regionale ontwikkelingen. Naast de regionale nota stelt de
gemeente Waalwijk een lokale paragraaf op met daarin
een lokale uitvoeringsagenda. Besluitvorming over de
regionale nota gezondheidsbeleid met de lokale
uitvoeringsagenda 2016-2019 wordt afgerond vóór 01-012016. Het proces rondom de vaststelling van het
gezondheidsbeleid 2016-2019 wordt beschreven in de
Startnotitie gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 20162019.
Tijdens de collegemiddag op 16 juni 2015 zijn de
onderwerpen Omgevingswet, Structuurvisie en
Bestemmingsplan Woonwijken/Pilot bouwregels wonen
behandeld. Mede naar aanleiding daarvan is dit voorstel

Het college besluit,
- Akkoord te gaan met het proces rondom de
vaststelling van het gezondheidsbeleid 2016-2019
zoals beschreven in de Startnotitie gezondheidsbeleid
regio Midden-Brabant 2016-2019
- het college vraagt aandacht voor de actualisering
van de data van de planning 7.1.

Het college besluit,
1. In te stemmen met bijgevoegde projectopdracht in
het kader van de Omgevingswet;
2. In te stemmen met bijgevoegde
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tot stand gekomen.
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat op
pagina 2, laatste zin, de wijze waarop de
In de bijgevoegde projectopdracht is opgenomen hoe we
samenleving wordt betrokken sterker moet worden
als gemeente een start willen maken met het
geformuleerd, e.e.a. afstemmen met
‘Omgevingswet-proof' maken van Waalwijk. Daarin is een portefeuillehouder.
aanzet gegeven voor een aanpak via verschillende
invalshoeken (sporen), via een solide basis en deze
stapsgewijs uitbouwen (stappen) en via interne en externe
partners (samenwerking). Deze globale aanpak zal de
komende maanden uitgewerkt worden in een plan van
aanpak. Daarnaast gaan we vast aan de slag om de
ambtelijke organisatie en via een informatiebrief ook de
raad bewust te maken van de komende veranderingen.
In de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad
geïnformeerd over het ‘Omgevingswet-proof' maken van
Waalwijk. Ook is de relatie aangegeven tot de lopende
projecten van de structuurvisie en het bestemmingsplan
Woonwijken, inclusief de pilot met bouwregels voor
woningen.
Van de griffie van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is d.d. 11 september jl. bericht ontvangen
dat het tegen het besluit d.d. 18 december jl. tot
vaststelling van genoemd bestemmingsplan ingestelde
beroep is ingetrokken. Dat betekent dat genoemd
bestemmingsplan, inhoudende een functie- en
bestemmingswijziging van “bedrijfsdoeleinden” in wonen
thans onherroepelijk van kracht is. Tot de intrekking van
dit beroep heeft appellant (een omwonende) besloten
omdat met de eigenaresse van genoemd pand, tevens
initiatiefnemer van dit plan in der minne met de betrokken
buren overeenstemming is over de nadere voorwaarden
waaronder genoemd pand tot woning zal worden
verbouwd.
Voorgesteld: op de gebruikelijke wijze bekendheid te

Het college besluit bekend te maken dat
bestemmingsplan 't Vaartje 112a Waspik
onherroepelijk van kracht is en de raad te informeren
middels raadsinformatiebrief.
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geven aan het onherroepelijk van kracht worden van dit
bestemmingsplan en de raad hierover te informeren
middels bijgevoegde raadsinformatie brief.

