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De gemeente Waalwijk heeft een aantal werkzaamheden
uitbesteed aan derden. Voor de verwerking van
persoonsgegevens die daarmee gepaard gaat, blijft het
gemeentebestuur de verantwoordelijke. Degene die
namens de verantwoordelijke, hetzij het college of de
burgemeester persoonsgegevens verwerkt, is in termen
van de Wbp (en de AVG) aan te merken als verwerker.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft niet alleen
inhoudelijk verwerken zoals verzamelen, bewerken en
verstrekken, maar ook het technisch beheer van data
zoals bijvoorbeeld de opslag van gegevens in ‘de Cloud'.
Daardoor zijn de beheerders van zogenaamde
cloudoplossingen ook aan te merken als verwerker. De
beveiligingseisen die de Wbp stelt aan ‘de
verantwoordelijke' gelden onverkort voor de verwerkers en
dienen op grond van artikel 14 Wbp in zogenaamde
verwerkerscontracten te worden vastgelegd.
In Waalwijk zijn er meer dan 30 taken waarbij er sprake is
van een verwerker. In overleg met de leverancier zal er
een verwerkersovereenkomst moeten worden vastgelegd
of opnieuw worden beoordeeld op actualiteit.
Bij het sluiten van een verwerkersovereenkomst worden
een aantal verplichte onderdelen opgenomen. De
gemeente Waalwijk heeft, op basis van het model van
VNG/KING, een standaardovereenkomst opgesteld. Deze
is opgenomen in de bijlage.
Omdat het om een standaard gaat, wordt voorgesteld om
dit niet steeds te agenderen bij het college. Door het
aangaan van de overeenkomst te mandateren en een
volmacht te verlenen voor de ondertekening aan het
management kan er sneller gewerkt worden.
Wanneer het management wil afwijken van de standaard

Besluit
Het college besluit,
- de standaard-verwerkersovereenkomst vast te
stellen;
- ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, de
directeuren en de teammanagers mandaat te
verlenen om namens het college/de burgemeester te
besluiten tot het aangaan van de
verwerkersovereenkomst, onder de voorwaarde dat
deze niet afwijkt van de standaardovereenkomst;
de burgemeester besluit,
- de directeuren en de teammanagers op grond van
artikel 171, tweede lid, Gemeentewet volmacht te
verlenen om de overeenkomst, waarvan zij onder
mandaat hebben besloten deze aan te gaan, te
ondertekenen namens de gemeente Waalwijk.

Nr.

Onderwerp

A02

Schenking
schilderij 'Werf
Ruitenberg' aan
hervormde
gemeente Waspik

COLLEGEBESLUITEN D.D. 19-09-2017
Samenvatting / toelichting
is er wel een collegebesluit nodig. In de bijlagen van de
overeenkomst is wel ruimte voor ruimere of strakkere
afspraken met een leverancier. De functionaris
gegevensbescherming adviseert in voorkomende gevallen.
Op 21 februari heeft uw college besloten het schilderij
‘Werf Ruitenberg' dat in de voormalige raadszaal van de
gemeente Waspik hing en tot die datum in bruikleen was
door woningstichting Casade, terug te halen naar het
stadhuis in Waalwijk en,
- in te stemmen met het onder voorwaarden van goed
beheer en verzekering, in bruikleen te geven aan een
nader te bepalen passende bestemming in de kern Waspik,
- de nieuwe bestemming t.z.t. voor te leggen aan het
college ter instemming.
Inmiddels heeft het college van kerkmeesters van de
hervormde kerk aangegeven het werk graag een passende
plaats te willen geven in de onlangs gerestaureerde
hervormde kerk omdat vele generaties van de familie
Ruitenberg de kerk financieel ondersteund hebben en het
schilderij toegankelijk zou blijven voor de inwoners van de
kern Waspik.
De Heemkunde kring Waspik gaf eerder aan dat dit een
mooie bestemming zou zijn, deze mening wordt gedeeld
door collega Saskia de Kock (Beleidsterrein Erfgoed en
Cultuurhistorie)
In tegen stelling tot uw eerdere besluit stelt het college
van kerkrentmeesters voor het werk niet in bruikleen te
geven maar als schenking aan de hervormde kerk aan te
bieden.
Gezien de aard van het werk, de historie en het gegeven
dat eerder door u is besloten naar aanleiding van
ervaringen met de Oswald d'Aumerie collectie, dat de

Besluit

Het college besluit,
- in te stemmen met de schenking van het schilderij
‘werf Ruitenberg Waspik' aan de hervormde kerk van
Waspik,
- dit vast te leggen in een overdrachtsdocument
waarin als voorwaarde wordt opgenomen dat het
werk toegankelijk blijft voor de inwoners van Waspik.
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gemeente Waalwijk terughoudend om wil gaan met opslag
en beheer van kunstwerken, stel ik u voor het werk te
schenken aan de hervormde kerk van Waspik en dit vast
te leggen in een overdrachtsdocument.
Daarin leggen we vast dat het werk toegankelijk dient te
blijven voor de inwoners van Waspik.
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde
Gemeente Waspik zou dan verantwoordelijk worden voor
een goed beheer van het desbetreffende schilderij.
Bij collegebesluit van 29 augustus 2017 bent u akkoord
gegaan met de “Memo beheer- en onderhoudsaspecten
recreatiepark De Spranckelaer, augustus 2017”. Daarin is
onder andere de afspraak opgenomen dat het
recreatiepark zelf afval blijft inzamelen (onder bepaalde
voorwaarden) en dat de gemeente Waalwijk dat niet gaat
overnemen. Omdat daarmee een uitzondering wordt
gemaakt op de gemeentelijke plicht tot afvalinzameling
dient uw college op grond van (artikel 16) de
Afvalstoffenverordening 2016 een besluit te nemen waarin
wordt vastgelegd dat de gemeente Waalwijk op het
recreatiepark De Spranckelaer geen afval inzamelt.
Voor dit besluit kunnen drie argumenten worden
aangevoerd. Ten eerste heeft het bestuur van de
Coöperatie De Spranckelaer (CDS) hier zelf om verzocht.
Ten tweede is en blijft het recreatiepark privéterrein en
wordt het geen openbaar gebied. Ten derde is
afvalinzameling op het park niet doelmatig.
De bijbehorende afspraken, dat het park het afval
gescheiden gaat laten inzamelen (zonder gebruikmaking
van gemeentelijke dienstverlening en infrastructuur) en
dat we onderzoeken of de bewoners een pasje kunnen
krijgen voor het gebruik van de milieustraat, worden

Het college besluit,
Overwegende dat;
-op het park permanent gewoond mag worden na
vaststelling van het bestemmingsplan De Capelse
Put;
-de Coöperatie De Spranckelaer heeft verzocht om
zelf het huishoudelijk afval te mogen blijven
inzamelen en verwerken;
-het recreatiepark privéterrein is en blijft en geen
openbaar gebied wordt;
-afvalinzameling door de gemeente op het park niet
doelmatig is;
-artikel 16 van de Afvalstoffenverordening 2016 de
mogelijkheid biedt om in bijzondere gevallen af te
wijken van de gemeentelijke afvalinzamelingsplicht;
Om;
-op het recreatiepark De Spranckelaer geen
huishoudelijk afval in te zamelen en daarmee een
uitzondering te maken op de gemeentelijke
afvalinzamelingsplicht.
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separaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Hierin worden ook de overige beheers- en
onderhoudsaspecten uit de memo beheer- en onderhoud
vastgelegd.

