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Dit nieuwe informatiebeleidsplan 2015-2018 vervangt ons Het college besluit, in te stemmen met het
huidig informatiebeleidsplan 2011-2014. Het beschrijft de strategisch informatiebeleidsplan 2015-2018.
visie en aanpak voor de komende jaren op het terrein van
de informatievoorziening. Dit document is mede tot stand
gekomen met input uit workshopsessies welke gehouden
zijn met teamleider DIV, ICT, afdelingshoofd
publiekszaken, directeur bedrijfsvoering & dienstverlening
en de Chief information security officer (CISO).
Het informatiebeleidsplan 2015-2018 is geen
uitgeschreven rapport, maar geeft op een schematische
wijze (in de vorm van een poster) weer wat de ambities
van de gemeente Waalwijk op het terrein van de
informatievoorziening zijn en welke uitgangspunten in de
komende jaren gehanteerd worden.
Belangrijke aandachtspunten in het nieuwe
informatiebeleid plan zijn de informatie beveiliging, digitale
dienstverlening aan burgers en bedrijven, interne digitale
bedrijfsvoering, gebruik van big data/open data,
aansluiten op landelijke voorzieningen/ontwikkelingen en
de toename van het gebruik van applicaties in de “cloud”.
B02.OOT Ontwerp
Voor de voortgang van de woningbouw in
Het college besluit het uitwerkingsplan De Villa, 36
uitwerkingsplan De
bestemmingsplan Driessen is voor het gebiedsdeel de
woningen van bestemmingsplan Driessen als ontwerp
Villa C, 36 woningen Villa, deel C bijgevoegd ontwerp uitwerkingsplan opgesteld in procedure te brengen op de wettelijk
in bestemmingsplan dat de realisering van een bouwplan van 18
voorgeschreven wijze.
Driessen
(beleggershuur) woningen van bouwbedrijf Van der
Heijden mogelijk maakt en aansluitend een plan voor 18
woningen voor bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij in het
kader van de met dat bedrijf in beginsel overeengekomen
bouwvolume in Driessen, dan wel voor een nader te
bepalen ontwikkelaar. Laatstgenoemde woningen zijn
daarom meer globaal in dit uitwerkingsplan opgenomen.
Dit uitwerkingsplan past binnen de uitgangspunten voor de
gebiedsontwikkeling in De Villa deel C, zoals door uw
college d.d. 14-01-2014 zijn vastgesteld nadat hiervoor de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in
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afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht is gevolgd.
Voorgesteld wordt dit uitwerkingsplan als ontwerp in
procedure te brengen overeenkomstig wettelijk voorschrift
(art. 3.6 Wro). Het ontwerp ligt dan na openbare
bekendmaking gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage, zowel op elektronische wijze als in papieren vorm,
en gedurende die periode kunnen belanghebbenden een
zienswijze bij uw college indienen. Uw college neemt
nadien een besluit omtrent de vaststelling van dit
uitwerkingsplan, waarbij eventueel ontvangen zienswijzen
in uw besluitvorming worden betrokken.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende
Het college besluit,
verordeningen vast te stellen:
De gemeenteraad de bovengenoemde
1. Reinigingsrechten 2016;
belastingverordeningen (nummers 1 t/m 12) voor te
2. Hondenbelasting 2016;
stellen volgens het bijgevoegde raadsvoorstel.
3. Rioolheffing 2016;
4. Toeristenbelasting 2016;
5. Woonforensenbelasting 2016;
6. Precariobelasting 2016;
7. Reclamebelasting 2016;
8. Parkeerbelasting 2016;
9. Lijkbezorgingsrechten 2016;
10. Marktgelden 2016;
11. Haven- en kadegelden 2016;
12. Afvalstoffenheffing 2016;
De volgende belastingverordeningen worden op een later
tijdstip aangeboden:
13. O.Z.B. 2016
14. Leges 2016
Naar aanleiding van de behandeling van de Nota
Het college besluit, akkoord te gaan met het
Grondbeleid in de cie. Ruimte van 10 september jl. en het aangepaste raadsbesluit inzake vaststelling van de
besprokene in de rondvraag van uw collegevergadering
Nota Grondbeleid waarbij de Reserve
van 15 september jl., is besloten om de Reserve
Grondexploitatie gehandhaafd blijft op basis van de
Grondexploitatie als zodanig te handhaven op basis van de thans geldende voorwaarden, in raadsvoorstel de
thans geldende voorwaarden. Naar aanleiding hiervan is
wijzigingen arceren.

Nr.

Onderwerp

B52.RNO Vragen commissie
Ruimte RKC
Waalwijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 22-09-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
het raadsbesluit aangepast.
Bijgaand treft u de beantwoording van de in de commissie Het college besluit,
Ruimte gestelde vragen over RKC Waalwijk aan. Een en
In te stemmen met de beantwoording van de in de
ander n.a.v. het rapport van de rekenkamercommissie. De commissie Ruimte gestelde vragen over RKC
beantwoording spreekt verder wel voor zich.
Waalwijk n.a.v. het betreffend rapport van de
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de ontbrekende
rekenkamercommissie, met dien verstande dat het
jaarstukken van RKC Waalwijk door tussenkomst van de
antwoord op vraag 3 moet worden gewijzigd. Hier
griffier in handen van de rekenkamercommissie zijn
dient de tabel 4.3 zoals opgenomen in de rapportage
gesteld.
te worden opgenomen waarbij dan de cijfers over
2006 en 2007 ook vermeld moeten worden.

