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De bewaartermijnen van informatie worden beschreven in Het college besluit,
de selectielijst. Deze lijst wordt door de VNG opgesteld.
De concept selectielijst van de VNG vast te stellen en
Aan de hand van de selectielijst wordt de gemeente
het akkoordformulier te ondertekenen en deze voor
Waalwijk gecontroleerd door de archiefinspecteur op het
29 februari 2016 naar de VNG te sturen.
hanteren van juiste bewaartermijnen.
De VNG heeft een nieuwe selectielijst opgesteld. Het
ontwerp van deze lijst is vorig jaar aan alle gemeenten
gestuurd. De gemeente Waalwijk heeft hierop een reactie
gestuurd. De reacties van de gemeenten zijn in de concept
selectielijst opgenomen.

A02

Aanwijsbesluit
onbezoldigd
belastingdeurwaarders en
onbezoldigd
invorderingsambtenaren

B01

Aandeel Waalwijk in
het Regionale
Uitvoerings-

De huidige selectielijst spits zich toe op het beheer van
documenten en sluit niet aan op de huidige zaaksgewijze
manier van werken. De concept selectielijst regelt de
bewaartermijnen op processen i.p.v. documenten en sluit
daarom aan bij de werkwijze die gemeente Waalwijk sinds
2010 is gaan hanteren.
Vanaf 1 januari 2014 zijn de
belastingdeurwaarderswerkzaamheden uitbesteed aan
Invorderingskantoor Nederland BV (INVONED).
Ingevolge artikel 231, lid 2 onder d en e van de
Gemeentewet dient uw college personen van genoemd
bedrijf aan te wijzen als onbezoldigd belastingdeurwaarder
en onbezoldigd invorderingsambtenaar.
Vanwege de groei van dit bedrijf vragen zij om een
algemene aanstelling te verlenen voor alle aldaar
werkzame belastingdeurwaarders en
invorderingsambtenaren. Hiermee wordt voorkomen dat
de gemeente frequent met nieuwe aanstelbesluiten wordt
geconfronteerd. Veel opdrachtgevers van INVONED
hebben inmiddels voor een algemene aanstelling gekozen.
In het kader van de bepaling zoals opgenomen in de
‘Cofinancieringsregeling verkeer en vervoer' van de
provincie Noord-Brabant wordt jaarlijks door de

Het college besluit, in bijgaand concept-besluit een
algemene aanstelling te verlenen voor alle
belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren in
dienst van INVONED en hen aan te wijzen als
onbezoldigd belastingdeurwaarder en onbezoldigd
invorderingsambtenaar.

Het college besluit, overeenkomstig eerdere
besluitvorming de te ontvangen cofinanciering voor
2016 als volgt te bestemmen:
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Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Hart van Brabant, een
1. maximaal € 67.100 als dekkingsmiddel voor uit
regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld waarin
het GVVP/Mobiliteitsplan voortvloeiende flankerende
opgenomen innovatieve, infrastructurele en nietmaatregelen;
infrastructurele projecten.
2. maximaal € 6.900 als dekkingsmiddel voor het
verbeteren van de zichtbaarheid van het fietspad De
In de vergadering van 25 november 2015 heeft het
Vest in Waspik;
regionale portefeuillehoudersoverleg, ten aanzien van de
3. maximaal € 9.800 als dekkingsmiddel voor het
cofinanciering, besloten voor de door Waalwijk ingediende verkeersveiligheidsproject 'Modder op de weg';
projecten in totaal maximaal € 151.500 beschikbaar te
4. maximaal € 67.700 toe te voegen aan de middelen
stellen. De kosten die gepaard gaan met de voorbereiding die in de Begroting 2016 zijn gereserveerd voor
en uitvoering van deze projecten zijn voor het overgrote
overige goederen en diensten algemeen (6205010).
deel begrepen in het Integrale Uitvoeringsprogramma
5. financiële consequenties mee te nemen in
2015-2018 dat de gemeenteraad in de vergadering van
eerstkomende kwartaalwijziging van de begroting
2015 heeft vastgesteld. Dit geldt echter niet voor het
2016.
verbeteren van de zichtbaarheid van het fietspad De Vest
in Waspik en het verkeersveiligheidsproject ‘Modder op de
weg'.
Op basis van eerdere besluiten van uw college en/of de
gemeenteraad mogen door cofinanciering van
infrastructurele maatregelen verkregen financiële middelen
ten goede komen aan uit het GVVP voortvloeiende
maatregelen, met uitzondering van bijdragen ten behoeve
van de herinrichting van het voormalige spoortracé. Dit
laatste is in 2016 niet aan de orde.
Met verwijzing naar het collegevoorstel ter vaststelling van
de regeling bescherming persoonsgegevens Waalwijk is dit
de regeling die de taken en bevoegdheden van de
functionaris gegevensbescherming vastlegt. De basis is
artikelen 62 en 64 van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Daarnaast stellen wij voor dat het college de heer mr. M.
Beckers benoemd als functionaris gegevensbescherming.
Hij zal deze werkzaamheden combineren met zijn werk als
informatiebeveiligingsfunctionaris. Veel van deze

Het college besluit,
1. De regeling taken en bevoegdheden functionaris
gegevensbescherming Waalwijk vast te stellen en als
bijlage bij de Regeling bescherming
persoonsgegevens Waalwijk op te nemen;
2. De heer mr. M. Beckers te benoemen als
Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de
gemeente Waalwijk als bedoeld in de artikelen 62
e.v. van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp);
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werkzaamheden hebben een overlap als het gaat om te
3. De Functionaris Gegevensbescherming van de
nemen maatregelen en te zorgen voor bewustwording
gemeente Waalwijk aan te wijzen als toezichthouder
binnen de organisatie.
in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet
bestuursrecht
4. De benoeming aan te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens met behulp van bijgaand
aanmeldingsformulier;
Op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens
Het college besluit,
(WPB) stelt de gemeente Waalwijk een regeling
De regeling bescherming persoonsgegevens
bescherming persoonsgegevens vast. Het is van belang
gemeente Waalwijk vast te stellen.
om een duidelijk kapstok vast te stellen op basis waarvan
er nader beleid kan worden uitgewerkt. In de regeling is
ook voorzien in de aanstelling van een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) als genoemd in art. 62 WPB.
De taken en bevoegdheden van de FG worden nader
uitgewerkt in de regeling taken en bevoegdheden
functionaris gegevensbescherming gemeente Waalwijk en
worden gelijktijdig aan het college van B&W aangeboden.
Met de toenemende decentralisatie en het toenemende
gebruik van ICT- en internet toepassingen is het belangrijk
om de privacy van betrokkenen op de juiste manier en in
de juiste proporties te borgen. Verder voldoen we met de
benoeming van de FG al aan de Europese regelgeving
waarbij de benoeming van een Data Protection Officer
(DPO) verplicht wordt gesteld voor overheidsinstellingen.
De VNG heeft in haar ledenbrief 15/070 Privacy: de
Europese Algemene Regeling Gegevensbescherming &
Meldplicht Datalekken op 19 oktober 2015 het college
geïnformeerd dat maatregelen nodig zijn.
De afgelopen jaren zien we erg veel nieuwe trends op het
Het college besluit,
gebied van trouwen. Zo zien we dat het gratis huwelijk
- Administratieve huwelijken mogelijk te maken op
aan populariteit wint en er steeds minder betaalde
maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 13.00u
huwelijken zijn, waardoor het noodzakelijk is om te kijken (tussenvorm tussen gratis en betaalde huwelijken)
naar een tussenvorm tussen gratis en betaalde huwelijken. en daartoe het Reglement Burgerlijke Stand 2008 te
Daarnaast zien we een trend waarbij bruidsparen de
wijzigen;
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betaalde huwelijken zo persoonlijk mogelijk willen (in
- Eén gemeentelijke trouwlocatie aan te houden, nl.
eigen tuin en/of met eigen trouwambtenaar).
het oude raadhuis in Waalwijk en daarnaast de hele
Bovendien dienen zich een aantal ontwikkelingen aan met gemeente als trouwlocatie aan te wijzen;
betrekking tot de door de gemeente aangewezen
- Het mogelijk te maken om, op verzoek, een ieder
trouwlocaties in Sprang-Capelle en Waspik.
voor één dag tot onbezoldigd buitengewoon
In bijgevoegde beleidsnotitie worden alle aspecten ten
ambtenaar burgerlijke stand te benoemen;
opzichte van elkaar afgewogen.
In de legesverordening de annuleringskosten te
Geadviseerd wordt:
wijzigen en tevens de Rechtspositieregeling voor de
1. Administratieve huwelijken mogelijk te maken op
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de
maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 13.00u (tussenvorm
gemeente Waalwijk te wijzigen.
tussen gratis en betaalde huwelijken);
2. Eén gemeentelijke trouwlocatie aan te houden, nl. het
oude raadhuis in Waalwijk en daarnaast de hele gemeente
als trouwlocatie aan te wijzen;
3. Het mogelijk te maken om, op verzoek, een ieder voor
één dag tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand te benoemen;
In de legesverordening de annuleringskosten te wijzigen.
DE SGP fractie heeft schriftelijke vragen ex art. 37 R.v.O
Het college besluit in te stemmen met de
aan uw college gesteld inzake de planvorming rondom het antwoorden zoals verwoord in bijgaande
pand Prof. Asserweg 3 te Waalwijk. Ik adviseer u in te
conceptbrief, met dien verstande dat bij de
stemmen met de antwoorden zoals die in bijgaande
beantwoording een inleiding moet worden
concept brief zijn verwoord.

opgenomen waarin de chronologie wordt
opgenomen m.b.t. het initiatief. Bij antwoord 1
laatste zin m.b.t. positieve grondhouding
schrappen. Antwoord 2 wijzigen in: nee,
wethouder ChristenUnie ziet geen meerwaarde
voor Waalwijk in het plan en is daar op tegen.
Brief i.o.m. portefeuillehouder aanpassen en
daarna via de college-app afstemmen met het
college.

B51.RNO Schriftelijke vragen

Door de ChristenUnie zijn schriftelijke vragen gesteld op

Het college besluit,
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grond van artikel 37 van het Reglement van Orde over de Akkoord te gaan met inhoud van de brief betreffende
relatie echtscheidingen en risicojongeren.
de beantwoording van de vragen over de relatie
In bijgevoegde brief treft u de beantwoording aan van de
echtscheidingen en risicojongeren en deze brief te
vragen.
versturen aan de ChristenUnie, met dien verstande
dat m.b.t. antwoord 1 de nuance moet worden
gemaakt dat we geen inzicht hebben in de gehele
groep jongeren. Bij antwoord 2 dient de laatste
alinea, vanaf daarnaast, i.o.m. wethouder
Brekelmans te worden aangepast. Wethouders
Brekelmans en Bakker stemmen de wijzigingen af en
de aangepaste versie wordt via de college-app,
uiterlijk donderdag, verder afgestemd.
Op 9 maart 2015 heeft uw college besloten medewerking
Het college besluit,
te verlenen aan het in procedure brengen van het
de gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan Heistraat naast nummer 198 te Sprang- bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Capelle. Zodoende heeft het ontwerpbestemmingsplan
vanaf 29 oktober gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Er heeft één iemand een zienswijze ingediend. De
beantwoording van de zienswijze treft u aan in de bijlage
“Nota van zienswijzen'.
Uw college wordt verzocht om de gemeenteraad voor te
stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Op 12 mei 2015 heeft uw college besloten om de
herontwikkeling van het raadhuisplein in Sprang-Capelle
en dan specifiek het deelplan dat ziet op de verplaatsing
van de Plus supermarkt en de realisatie van twintig
appartementen in procedure te brengen. Zoals u weet
bestaat de herontwikkeling van het Raadhuisplein ook nog
uit een ander (deel)plan, namelijk de realisatie van negen
grondgebonden woningen. Gelet op de stand van zaken bij
de twee afzonderlijke projecten, zijnde het verplaatsen
van de supermarkt (incl. realisatie van de 20
appartementen) én de realisatie van de 9
eengezinswoningen is er voor gekozen om de ruimtelijke

Het college besluit,
- de uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten
(te zijner tijd) om medewerking te verlenen aan (een
deel van) de herontwikkeling van het Raadhuisplein
(en omgeving) te Sprang Capelle door op grond van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 D Wabo af
te wijken van de bepalingen van de bestemmingsplan
"Vrijhoeve";
- de raad middels de bijgevoegde raadsvoorhangbrief
van dit voornemen in kennis te stellen.
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procedure te splitsen en de procedures hun eigen tijdspad
te laten bewandelen. De vergunning van de verplaatsing
van de supermarkt incl. de realisatie van de 20
appartementen is reeds verleend.

Gebleken is dat het project zowel ruimtelijk als functioneel
aanvaardbaar is. Zodoende wordt u verzocht om de
uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten en de
gemeenteraad middels bijgevoegde raadsvoorhangbrief te
informeren.
B54.RNO Kadernota GGD
De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke
2017 en
Regeling van 27 gemeenten in de regio Midden-Brabant,
meerjarenbeleidsvisi regio De Meierij en regio Brabant Noord‐Oost. De GGD
e GGD 2017-2021
voert taken uit op het gebied van de publieke
gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit
gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg)
middels het basispakket.

Het college besluit de gemeenteraad te adviseren
om:
1. Een positieve zienswijze te geven bij
meerjarenbeleidsvisie "De GGD gaat verder…voor
gezondheid 2017 - 2021", met daarbij het verzoek
om bij de uitwerking invulling te geven aan de
ambities die benoemd zijn in de kadernota Publieke
Gezondheid Midden-Brabant 2016 – 2019.
2. Een positieve zienswijze te geven bij de
Uw college en de gemeenteraad heeft de kadernota 2017
inhoudelijke koers van de kadernota 2017 van de
en de meerjarenvisie "De GGD gaat verder…voor
GGD Hart voor Brabant, met daarbij het verzoek om
Gezondheid, 2017 - 2021" ontvangen van de GGD. Het
verzoek van de GGD is om de meerjarenvisie, samen met meer uitwerking te geven aan de argumenten voor
de herziening van de grondslagen voor de
de kadernota, te bespreken in de raad en er een
zienswijze op te geven. Het Algemeen Bestuur van de GGD gemeentelijke bijdragen.
3. Een positieve zienswijze te geven bij de prognose
neemt de zienswijzen van alle deelnemende
voor de gemeentelijke bijdrage GGD voor 2017 van €
gemeenteraden mee in de vaststelling.
28,71.
Na vaststelling van de kadernota 2017 in de AB
vergadering van 7 april 2016 zal op basis hiervan de GGD- 4. Een negatieve zienswijze te geven over de
begroting 2017 worden opgesteld. Deze zal in juni aan uw geleidelijke afbouw van de autonome kosten voor de
overige regio's, met daarbij het verzoek om deze
college en de gemeenteraad van Waalwijk worden
discussie separaat te voeren.
voorgelegd.
5. Eventuele financiële nadelen (negatieve
herverdeeleffecten en taakstelling gemeentelijke
In dit advies wordt het college geadviseerd om de
meerjarenbegroting) mee te nemen in de
gemeenteraad te adviseren om positieve zienswijzen te
geven op de meerjarenbeleidsvisie, de kadernota 2017 en Kaderstelling gemeentebegroting 2017.
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de prognose voor de gemeentelijke bijdrage GGD voor
6. In het raadsvoorstel op pagina 5, de alinea
2017. Tevens wordt voorgesteld om een negatieve
beginnend met 'daarnaast' en eindigend op '2017'
zienswijze te geven over de geleidelijke afbouw van de
i.o.m. portefeuillehouder aanpassen.
autonome kosten voor de deelnemende regio's.
Eventuele financiële nadelen (negatieve herverdeeleffecten
en taakstelling gemeentelijke meerjarenbegroting) worden
bekend na vaststelling van de ontwerpbegroting GGD
2017. Deze nadelen moeten meegenomen worden in de
Kaderstelling gemeentebegroting 2017.
Op 5 oktober 2015 zijn er met betrekking tot de
waardering van de onroerende zaken Stationsstraat 52 en
Stationsstraat 88 in Waalwijk vragen gesteld aan de Raad.
Verzocht werd om het ongedaan maken van ongelijke
behandeling, alsmede het willekeurig handelen van de
Gemeente Waalwijk met betrekking tot de WOZ-waarden
tussen bovengenoemde winkelpanden en alle andere
winkelpanden in Waalwijk. In de raadsvergadering van 19
november 2015 is besloten de vragen eerst in de
commissie Financiën te behandelen. Tevens is besloten om
na behandeling in de commissie Financiën, de vragen ter
beantwoording in handen te stellen van uw College en dat
de Raad wordt geïnformeerd over het antwoord. De
portefeuillehouder Financiën heeft toegezegd dat voor de
uitleg van de systematiek van de waardebepaling
aansluiting wordt gezocht bij de informatie van de
Waarderingskamer. De gesignaleerde ongelijkheid is
gelegen in het verschil in waardeontwikkeling die zich voor
beide panden sinds de vorige waardepeildatum heeft
voorgedaan. De Wet WOZ verplicht de heffingsambtenaar
om eenmaal per jaar de waarde opnieuw vast te stellen,
onafhankelijk van de waarde zoals die in een voorgaand
belastingjaar was vastgesteld. Dit betekent dat de
(procentuele) waardestijging zoals die zich tussen twee
waardepeildata heeft voorgedaan volgens de relevante

Het college besluit,
- in te stemmen met de verzending en inhoud van
bijgevoegde conceptbrief.
- om een kopie van de te verzenden brief via de
griffie aan de raad ter beschikking te stellen.
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jurisprudentie niet relevant is. Dit geldt ook voor
verschillen in waardeontwikkeling die zich tussen
verschillende onroerende zaken voordoen. Verschillen in
waardestijgingen kunnen verschillende oorzaken hebben
die niet zonder meer de conclusie rechtvaardigen dat
sprake is van ongelijke behandeling en een onjuiste
waardevaststelling. Uit onderzoek naar de
waardevaststelling blijkt niet dat enig algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur is geschonden.
Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) is
Het college besluit,
wettelijk belast met het toezicht op de naleving van het
Akkoord te gaan met beantwoording door middel van
beheer van de archiefbescheiden die niet naar de
bijgevoegde brief en het rapport en de
archiefbewaarplaats zijn overgebracht. In deze
beantwoording ter kennisname aan de raad voor te
hoedanigheid heeft het SALHA een rapportage
leggen.
geformuleerd op basis van Kritische Prestatie Indicatoren.
Dit verslag schetst een beeld van de stand van zaken van
het archief- en informatiebeheer in de gemeente Waalwijk
en de mate waarin de gemeente voldoet aan de vereisten
van de archiefwetgeving.
De archiefinspecteur heeft bij het opstellen van het verslag
gebruik gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI's) archieven, dat in samenhang met de
inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek
Toezicht (RGT) recentelijk is ontwikkeld door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
In de Archiefverordening is vastgelegd dat de
gemeenteraad de verslagen ter beschikking krijgt die de
streekarchivaris opstelt over het toezicht op de naleving
van het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de
archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

