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Het Besluit Informatiebeheer gemeente Waalwijk 2014 is
Het college besluit,
gebaseerd op artikel 7 van de Archiefverordening
het Besluit Informatiebeheer gemeente Waalwijk
gemeente Waalwijk 2014. De Archiefverordening
2016 vast te stellen.
gemeente Waalwijk 2014 (14-0027159) is door de
gemeenteraad op 12-06-2014 vastgesteld.
Het besluit informatiebeheer regelt de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten die
niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. In
verband met de organisatiewijziging in het kader van
vanzelfsprekend Waalwijk ligt de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor een goede
informatievoorziening bij de teammanager van TIBF. Het
besluit informatiebeheer is op deze organisatiewijziging
aangepast.
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stembureauleden
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stembureauleden
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nieuwe leden
hoofdstembureau

Woensdag 6 april a.s. wordt het referendum
gehouden over de goedkeuringswet die instemt met
een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie
en Oekraïne. Voor de organisatie van dit referendum
moet een aantal besluiten genomen worden.
Voorgesteld wordt voor dit referendum te werken
met 18 stembureaus. Het aantal stembureaus
hebben we verminderd omdat we de indeling
opnieuw hebben beoordeeld aan de hand van aantal
stemgerechtigden per stembureau. We willen het
proces van het referendum zo efficiënt mogelijk
inrichten. De verwachte opkomst is hierbij niet van
doorslaggevend belang geweest, immers deze is niet
te voorspellen. Daarnaast zijn stemgerechtigden vrij
in hun keuze van een stembureau. Bij een volgende
verkiezing houden we als basis deze indeling ook
aan, wat niet betekent dat we vanaf nu alleen nog

De op de lijst “Aanwijzing stemlokalen”
genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal
voor het referendum op 6 april 2016 en het
bijgevoegde besluit te ondertekenen;
- De personen die genoemd worden in de lijst
“Signaal Status Gekozen” te benoemen als
stembureaulid voor het referendum op 6 april
2016;
- De personen genoemd op de lijst “Signaal
status Wel bereid tot deelname” te benoemen
als plaatsvervangend stembureaulid voor het
referendum op 6 april 2016;
- De vergoedingen voor dit referendum vast te
stellen op € 150,00 voor een voorzitter, €
130,00 voor een stembureaulid en voor
voorzitters die 2 dagdelen het stemburo
bemensen een vergoeding vast te stellen van
€225,00;
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maar met 18 stembureaus werken. Een overzicht van - De benoeming van mevrouw E. Visser te
de 18 stembureaus treft u in de bijlage aan op de
herroepen en in haar plaats mevrouw W.
lijst ‘Aanwijzing stemlokalen'.
Vermeulen te benoemen als lid van het
hoofdstembureau conform artikel E7 van de
Voor de bemensing van deze stembureaus hebben
Kieswet;
we 33 voorzitters en 110 stembureauleden
- De benoeming van de heer J. Maas te
gevonden. We werken op de dag van het referdum
herroepen en in zijn plaats mevrouw M. Swart te
met 2 groepen stembureauleden per stembureau, de benoemen als plaatsvervangend lid
eerste groep is van 7.00-15.00 aanwezig, de tweede hoofstembureau.
groep is van 14.30 tot het einde van de dag van
- I.o.m. portefeuillehouder motivatie m.b.t.
referendum aanwezig. We hebben hier voor gekozen afname stembureaus aanpassen.
omdat bij eerdere verkiezingen bleek dat een
verkiezingsdag voor stembureauleden een erg lange
dag is. Bij andere gemeenten wordt al langer gewerkt
met twee groepen. De tweede groep zal ook de
telling na sluiting van de stembureaus voor hun
rekening nemen. Er worden dus geen aparte tellers
benoemd. Voor sommige voorzitters hebben wij een
uitzondering gemaakt. Zij blijven de hele dag op het
stembureau. Achterliggende gedachte hierbij is dat
een goede voorzitter een wezenlijke bijdrage levert
aan het goed verlopen van de stemming op het
stembureau. De benoeming voor een hele dag is
uiteraard in overleg en met instemming van de
betreffende voorzitter. Een overzicht van de
stembureauleden en de reserveleden treft u in de
bijlage aan op de lijsten “Signaallijst status Gekozen”
en “Signaallijst status Wel bereid tot deelname”.
Voorgesteld wordt de vergoeding van de
stembureauleden vast te stellen op € 130,- voor
leden en € 150,00 voor de voorzitters per dagdeel.
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Voorzitters die de hele dag op het stembureau zitten
krijgen 1,5x de vastgestelde vergoeding zijnde
€225,00.
In uw vergadering van 17 december 2013 heeft u
conform artikel E7 van de Kieswet leden
hoofdstembureau benoemd en plaatsvervangend
leden hoofdstembureau benoemd. Deze benoeming is
voor 4 jaar en derhalve nog rechtsgeldig. Inmiddels
hebben twee van de benoemde leden de
gemeentelijke organisatie verlaten. U wordt
geadviseerd de benoeming van mevrouw E. Visser te
herroepen en haar te vervangen door mevrouw W.
Vermeulen. Daarnaast wordt u geadviseerd de
benoeming van de heer J. Maas te herroepen. In de
plaats van de heer J. Maas mevrouw M. Swart te
benoemen als plaatsvervangend lid van het
hoofdstembureau. De overige benoemingen kunnen
in stand blijven alsmede de benoeming van de
raadszaal als locatie waar de openbare zittingen van
het hoofdstembureau zullen plaatsvinden.
B01.OOT

Eenmalige
activiteitensubsidie
Taekwondovereniging Garuda
Waalwijk 2016 en
aanschaf
sportmateriaal ten
behoeve van
gymzaal De Zeine

Taekwondovereniging Garuda Waalwijk is een actieve
samenwerkingspartner binnen ons lokale sportbeleid. De
promotie van deze sport, het organiseren van activiteiten,
het werven van nieuwe leden en behouden van oudere
jeugdleden vraagt versterking van het kader en aanschaf
van sportmateriaal. De vereniging heeft een
waarderingssubsidie voor de jaren 2015-2019
aangevraagd voor het bedrag van € 3.000 per jaar. Naar
aanleiding van deze aanvraag heeft een gesprek met
vereniging plaatsgevonden en zijn we overeengekomen
dat we niet overgaan tot het verstrekken van een
meerjarige waarderingssubsidie maar ons beperken tot

Het college besluit,
- Taekwondovereniging Garuda een eenmalige
activiteitensubsidie voor 2016 te verstrekken van
€ 2.000 ten behoeve van het versterken van het
kader;
- Het Sportbedrijf over te laten gaan tot de aanschaf
van puzzelmatten ten behoeve van de gymzaal in
sporthal De Zeine ter waarde van € 4.186 excl. BTW;
- De subsidie van € 2.000 en aanschaf sportmateriaal
van € 4.186 (totaal € 6.186) ten laste te brengen van
het product Sportbeleid.
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een eenmalige activiteitensubsidie voor het jaar 2016. Het
sportmateriaal wordt door gemeente aangeschaft en aan
de standaarduitrusting van de sportaccommodatie
toegevoegd.
Om het bestaande kader te verbeteren en de eigen kennis
en kwaliteit te vergroten is uitbreiding van het aantal
assistent-trainers, bijscholing en behoud van trainerslicenties en scheidsrechter-cursussen gewenst.
Voorgesteld wordt aan Taekwondovereniging Garuda
Waalwijk een eenmalige activiteitensubsidie van € 2.000
te verstrekken.
Sportmateriaal
De gemeentelijk gymzalen zijn standaard voorzien van
gymnastiekmatten. Voor het beoefenen van een
vechtsport worden puzzelmatten gebruikt bij wedstrijden
en examens. Derhalve zijn deze matten ook gewenst
tijdens de trainingen. Garuda maakt gebruik van de
gymzaal in sporthal De Zeine, evenals Karate-Do
Academie Itosu. Met het Sportbedrijf is overeengekomen
dat de matten worden opgenomen in de
standaarduitrusting en het vervangingsplan van deze
gymzaal.

B02.OOT

Voorgesteld wordt om over te gaan tot de aanschaf van
puzzelmatten incl. 2 mattenkarren. De kosten komen ten
laste van het product sportbeleid. Onderhoud en
vervanging komt voor rekening van het Sportbedrijf. De
kosten bedragen € 4.186 excl. BTW.
Beantwoording
Op 2 april 2015 heeft er een informatieavond
zienswijze definitief plaatsgevonden voor de herinrichting van
ontwerp St.
Antoniusparochie fase 3, de St. Crispijnstraat is hier een
Crispijnstraat te
onderdeel van. N.a.v. deze avond hebben wij het ontwerp
Waalwijk
van de St. Crispijnstraat aangepast en ter inzage gelegd

Het college besluit,
1. dat de door de ingediende zienswijzen
noodzakelijk geworden heroverweging van de
herinrichting van de St. Crispijnstraat leidt tot een
minimale aanpassing van de loopstroken met circa 20
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van 4 juni 2015 t/m 18 juni 2015. Tegen dit aangepaste
centimeter;
ontwerp hebben wij een handtekeningenactie ontvangen
2. het definitieve ontwerp van deze herinrichting vast
waarbij circa 90 adressen van de 140 uit de St.
te stellen;
Crispijnstraat tegen het aangepaste ontwerp waren.
3. de indieners van de zienswijzen te berichten
Gezien dit feit hebben wij besloten een enquête uit te
conform bijgevoegde conceptreacties.
zetten waarin bewoners aan konden geven hoe zij dachten
over: woonerf versus 30 km/h, één- of
tweerichtingsverkeer, meer of minder groen, meer- of
minder parkeren en de wijze van parkeren (haaks, langs of
schuin). Tegelijkertijd konden ze zich opgeven om deel te
nemen aan een werkgroep. Met de werkgroep is de uitslag
van de enquête besproken en zijn we gezamenlijk tot een
definitief ontwerp gekomen.
Dit definitieve ontwerp heeft vervolgens van 25 januari
t/m 5 februari 2016 ter inzage gelegen. Hierop hebben wij
per email zes reacties ontvangen met uiteenlopende
vragen, waarvan één vraag meerdere malen terug kwam
inzake de smalle loopstrook aan één zijde van de straat.
Dit geeft aanleiding om het ontwerp na overleg met de
verkeerskundige minimaal aan te passen. Dit houdt in dat
de loopstrook aan de smalste zijde circa 20 centimeter
breder wordt gemaakt en aan de bredere zijde circa 20
centimeter smaller. Voor de rest blijft het ontwerp
ongewijzigd.

B03.OOT

Verblijfsaccommodaties Hart van
Brabant

Voor uw concept reactie op de ingediende zienswijzen
wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegde
conceptbrieven.
La Group heeft in opdracht van de regio Hart van Brabant
onderzoek gedaan naar de verblijfsaccommodatiemarkt.
Conclusie van het onderzoek is dat er marktruimte is voor
verschillende typen verblijfsaccommodaties.
Op basis hiervan is een koers voor de regio opgesteld om
ondernemers te enthousiasmeren plannen in onze regio in

Het college besluit,
- Kennis te nemen van de bijgevoegde stukken
inzake de verblijfsaccommodaties in Hart van
Brabant en over de besluitvorming in het
portefeuillehouders overleg Economische Zaken en
Recreatie Toerisme van de regio, met dien verstande
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gang te zetten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het dat de tekst op pagina 68 m.b.t. schoen- en
monitoren en afstemmen van ontwikkelingen in de regio,
leerhistorie niet aansluit bij het gedachtegoed m.b.t.
dit in het kader van de Ladder voor duurzame
het SLEM. De tekst m.b.t. de ongewenste huisvesting
verstedelijking. Een van de afspraken is dat een
van arbeidsmigranten op campings dient in een
inventarisatie gemaakt wordt van kleinschalige
bredere context te worden geplaatst. E.e.a. in een
accommodaties en regelgeving op dit punt. De werkgroep schriftelijke reactie kenbaar maken aan Hart van
Recreatie en Toerisme gaat hiermee aan de slag.
Brabant.
Het onderzoeksrapport, koersdocument en de afspraken
zitten als bijlagen bij dit voorstel.
Op 10 december 2015 heeft het poho EZRT besloten om:
- Het onderzoeksrapport vast te stellen.
- De regionale koers verblijfsaccommodatiemarkt vast te
stellen en deze actief te verspreiden.
- Afspraken over monitoren en afstemmen ontwikkelingen
verblijfsrecreatie vast te stellen. En als onderdeel daarvan
een inventarisatie te laten uitvoeren naar kleinschalig
accommodaties.
- Het onderzoek, koers en afspraken ter kennisname toe te
zenden aan alle afzonderlijke colleges.
Op veel plaatsen in Nederland, ook in Waalwijk, bevinden
Het college besluit,
zich nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de
- Een risicokaart Explosieven Tweede Wereldoorlog
bodem. Indien explosieven tijdens grondwerkzaamheden
met bijhorende beleidsnota op te laten stellen;
onverwachts worden aangetroffen brengt dit grote risico's - De opdracht voor het opstellen van de risicokaart
met zich mee. Om inzicht te krijgen in de risicovolle
en beleidsnota te gunnen aan Antea/REASeuro;
gebieden in Waalwijk wordt een risicokaart Explosieven
- De raad middels raadsinformatiebrief Risicokaart
Tweede Wereldoorlog opgesteld. Op basis van de
Explosieven hierover te informeren.
risicokaart wordt ook een nota gemaakt waarin de
- Bijlage m.b.t. de offertes zijn niet openbaar en dus
verschillende procedures voor bijvoorbeeld een ruimtelijke niet meezenden naar de raad.
ontwikkeling of het onverwachts aantreffen van een
- Aan punt 8 vervolgtraject toevoegen V.O.G.W.
explosief beschreven staat. De kaart en nota worden
gemaakt omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de
veiligheid in haar gemeente en voor de veiligheid van haar
medewerkers bij bodemingrepen.
Voor het opstellen van de kaart en de nota zijn bij vijf
bedrijven offertes opgevraagd. Voor 70% van de
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gemaakte kosten kan rijksfinanciering aangevraagd
worden. Deze aanvraag moet na afronding van het project
door de gemeenteraad gedaan worden. Om de
gemeenteraad nu al te informeren over het project is een
raadsinformatiebrief opgesteld.
Ten aanzien van Recreatie en toerisme wordt er op
Het college besluit,
beleidsmatig vlak al enkele jaren samengewerkt in zowel
1. er mee in te stemmen dat de gemeenten Dongen,
de Langstraat als in Hart van Brabant verband. Echter de
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gezamenlijk
uitvoeringsorganisaties binnen de verschillende gemeenten door een kwartiermaker laten onderzoeken hoe de
inzake recreatie en toerisme zijn heel verschillend van
samenwerking tussen de toeristische bureaus in de
organisatie en taken. De uitvoeringsorganisaties van
gemeenten versterkt kan worden;
Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben wel
2. in te stemmen met de bijgevoegde opdracht voor
al samengewerkt op projectbasis. Om zorg te dragen dat
de kwartiermaker, met dien verstande dat het
het beeldmerk van de regio de Langstraat nog beter wordt beeldmerk / karakter schoen en lederindustrie in de
uitgedragen door deze uitvoeringsorganisaties leek het ons Langstraat helder moet worden gedefinieerd en
goed om als gemeenten, Loon op Zand, Dongen , Heusden daarmee duidelijke accenten leggen.
en Waalwijk te gaan onderzoeken in hoeverre de
3. De burgemeester de volmacht te laten tekenen om
samenwerking een bredere scoop zou kunnen krijgen.
wethouder Grootswagers van Loon op Zand te
Mogelijk gaat dit in de toekomst leiden tot 1
machtigen zodat hij de opdracht namens de vier
uitvoeringsorganisatie. Echter dit is niet het doel op zich.
colleges kan verstrekken aan de kwartiermaker;
Het uiteindelijke doel is om te komen tot een uniforme en 4. de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen
sterkere gebiedsmarketing voor De Langstraat, waarin de
en toe te sturen aan de gemeenteraden, met dien
marketing van de afzonderlijke gemeenten en kernen een verstande dat ook hier het beeldmerk moet worden
plaats heeft.
meegenomen zoals vermeld bij punt 2 van dit
Dit willen we als bovenstaande gemeenten onderzoeken
besluit.
door het aanstellen van een kwartiermaker.

