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B01.OOT 

 

Toetreding convenant 
LSI (Landelijke 
Stuurgroep 
Interventieteams) 

Vanuit de VNG is de gemeente Waalwijk benaderd met de vraag om toe te 
treden tot het convenant ‘Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). 
Omdat we in Waalwijk bezig zijn met een doorontwikkeling ten aanzien 
van toezicht op rechtmatigheid van zorg, zijn we nu klaar voor het nemen 
van de stap om toe te treden tot het convenant. Toetreding stelt ons in 
staat om bij grotere onderzoeken integraal samen te werken en informatie 
te delen met de convenantpartners om daarmee daadkrachtiger op te 
treden. 
In de LSI zitten de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 
Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Immigratie- en 
Naturalisatiedienst, Openbaar Ministerie, Politie en gemeenten. 
Met dit convenant kunnen we ook grotere onderzoeken uitvoeren met een 
veelheid aan partijen, mocht dat aan de orde zijn. Om daarop voorbereid 
te zijn wordt geadviseerd om nu toe te treden tot het convenant. 
Ander voordeel van toetreden is dat we hiermee eenvoudiger een beroep 
kunnen doen op capaciteit van de samenwerkingspartners in geval van 
onderzoeken/interventies die in Waalwijk nodig zijn. 

Toe te treden tot het LSI convenant. 

 

B02.OOT 

 

Beleidsregels 
Maatschappelijke 
ondersteuning 2022 

De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk dateren van 
2019. Gelet op nieuwe jurisprudentie, gewijzigde wetgeving, 
beleidsontwikkeling en de wens om kaders en aanscherping dienen de 
beleidsregels geactualiseerd/bijgesteld te worden. U wordt geadviseerd 
om de bijgestelde beleidsregels vast te stellen. In de bijlagen treft u de 
nieuwe beleidsregels MO 2022 en een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen aan. 

- De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2022 
vast te stellen 

 

B50.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Lijst Pouw inzake 
PFAS 

Lijst Pouw heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement 
van Orde. De vragen gaan over PFAS in relatie tot bedrijven. 

 

in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te sturen. 

B51.RNO 

 
Art. 47 vragen RvO 
fractie Lokaal Belang 
inzake Chinese 
camera's in Waalwijk 

Bijgevoegd ontvangt u de beantwoording op de raadsvragen van Lokaal 
Belang inzake Chinese camera's in Waalwijk. 

 

in te stemmen met bijgevoegde beantwoording en door te sturen 
naar fractie Lokaal Belang via de griffie. 

 

B52.RNO 

 

Bestemmingsplan 
Theresiakerk 

Initiatiefnemer is voornemens om de (monumentale) Heilige Theresiakerk, 
het Carmelietenklooster en de kloostertuin aan de Carmelietenstraat te 
Waspik te transformeren. Beoogd wordt de kerk en het klooster te 
transformeren naar een ontmoetings- en zorgcomplex voor dementerende 
ouderen. Daarmee zal de kerk weer een actief onderdeel gaan vormen 
van het dorp Waspik-Zuid. De Kloostertuin zal worden herontwikkeld ten 
behoeve van de realisatie van maximaal 21 grondgebonden 
levensloopbestendige koopwoningen. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met dit voorontwerp en het 

1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan; 

2. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van 

inspraak gedurende 6 weken ter inzage te leggen en het 

wettelijk vooroverleg te starten; 

3. de raad hierover te informeren middels de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
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participatieproces te vervolgen. Daarvoor wordt het voorontwerp 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid 
wordt gesteld een inspraakreactie in te dienen. De raad wordt hierover 
geïnformeerd middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief. Tot slot wordt 
het wettelijk vooroverleg (met provincie en waterschap) gestart. 

B53.RNO 

 

Beantwoording art. 47 
vragen fractie VVD 
inzake openbaarheid / 
wet open overheid 

Bijgevoegd ontvangt u de beantwoording op de raadsvragen van de VVD 
fractie inzake openbaarheid / Wet Open Overheid. 

 

in te stemmen met bijgevoegde beantwoording en door te sturen 
naar fractie VVD via de griffie.  

 

B54.RNO 

 

Verbeterplan openbaar 
groen 
Mendelssohnstraat  

Op 15 december 2021 heeft een inwoner van Waalwijk een brief aan de 
raad gestuurd. De raad heeft besloten dat de reactie op de e-mail (brief) 
kan worden afgehandeld door het college. Uw college wordt verzocht om 
de raad te informeren over de beantwoording van de brief van de inwoner. 

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de brief en 
de raad hierover te informeren. 

 

B55.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Lijst IJpelaar 
inzake het 
parkeergedrag op het 
voetgangersgedeelte 
naast de parkeervakken 

Antwoord op de vragen van lijst IJpelaar over het parkeergedrag. 

 

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de vragen 
van lijst IJpelaar. 

 

B56.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 
fractie Samen Waalwijk 
inzake Didamarrest en 
gebiedsontwikkeling 

Samen Waalwijk heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 
Reglement van Orde. De vragen gaan over het Didamarrest en 
gebiedsontwikkeling. 

 

in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te sturen. 

B57.RNO 

 

Jaarverslag Informatie- 
en Archiefbeheer 2021 

Op grond van artikel 30 van de Archiefwet draagt het college zorg voor de 
archiefbescheiden van de gemeente. In artikel 8 van de 
Archiefverordening gemeente Waalwijk 2014 is opgenomen dat het college 
jaarlijks verslag uitbrengt aan de raad over de werkzaamheden die zijn 
verricht om te voldoen aan art. 30 van de Archiefwet. Dit is het jaarverslag 
van het college aan de raad. 
De archiefinspecteur van het SALHA heeft het Verslag voortgangsgesprek 
informatie- en archiefbeheer 2021 opgesteld. Dit verslag geeft aan in 
hoeverre de gemeente voldoet aan de vereisten van de archiefwetgeving 
en schetst de verbeteringen en veranderingen die de gemeente op het 
gebied van informatie- en archiefbeheer heeft doorgevoerd ten opzichte 
van de situatie in 2020. Bij de totstandkoming van de rapportage is 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) is ontwikkeld door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Het complete Verslag voortgangsgesprek 
informatie- en archiefbeheer 2021 is opgenomen als bijlage 2 van het 
jaarverslag. 

Het Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer 2021 goed te keuren 
en deze met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname aan 
de raad te sturen. 
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In hoofdstuk 2 van het jaarverslag gaan we in op de bevindingen van de 
inspectie en geven we aan welke actie door ons is of wordt ondernomen. 
In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de thema’s waar 
gemeente Waalwijk momenteel mee bezig is. Soms zijn dit nieuwe 
onderwerpen, soms gaat het om de voortgang van ontwikkelingen die al 
eerder in gang zijn gezet. Alles met het doel het informatie- en 
archiefbeheer op het hoogste peil te houden en nog meer grip op 
informatie te hebben. Dit jaarverslag zal, nadat de raad is geïnformeerd via 
een raadsinformatiebrief, worden toegezonden aan de Provincie. 

 


