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B01.OOT 

 

Burgemeestersbesluit 
cameratoezicht 
centrum Waalwijk 
2022 

Aan de burgemeester is door de gemeenteraad, in 
overeenstemming met artikel 151c Gemeentewet, de 
bevoegdheid verleend tot het inzetten van cameratoezicht. Dit is 
vastgelegd in artikel 2:77 van de APV. Op grond van deze 
artikelen kan de burgemeester zelfstandig besluiten tot plaatsing 
van camera’s voor een bepaalde duur, ten behoeve van de 

handhaving van openbare orde, op een openbare plaats. De 
burgemeester stemt dergelijke besluiten altijd af met de lokale 

driehoek (Burgemeester, Politiechef en Officier van Justitie). 
Artikel 151c Gemeentewet bepaalt ook dat een besluit tot het 
inzetten van cameratoezicht altijd een tijdelijk karakter kent. Op 
het moment dat het niet meer noodzakelijk is voor de 
handhaving van de openbare orde moet de burgemeester de 

camera's binnen een bepaald gebied verwijderen. Echter, de 
burgemeester kan overwegen te besluiten het cameratoezicht 
wederom in te stellen voor de duur van een nieuwe tijdelijke 
periode wanneer het vorige besluit is verlopen. Dit doet zij als 
het noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de 
openbare orde. Zij bespreekt en evalueert het voornemen voor 
een nieuw besluit tijdens het driehoeksoverleg met de politiechef 

en Officier van Justitie. Met betrekking tot de camera's in het 
centrum van Waalwijk heeft hierover op 6 december 2021 een 
mondelinge evaluatie plaatsgevonden in het driehoeksoverleg. 
Ook heeft de burgemeester bijgevoegd advies ontvangen van 
politieteam Langstraat om het cameratoezicht in het centrum van 
Waalwijk te verlengen. De teamchef van politie en de Officier van 

Justitie hebben tijdens de lokale driehoek op 6 december 2021 
ingestemd met de inzet van cameratoezicht in het betreffende 
gebied. Dit heeft ertoe geleid dat de burgemeester het besluit 
heeft genomen het cameratoezicht in het centrum van Waalwijk 
wederom in te stellen voor een periode van vijf (5) jaar. De 

huidige posities van de camera’s in het centrum van Waalwijk 
zijn effectief gebleken en dekken de meest cruciale punten van 

de openbare ruimte in het centrum van Waalwijk waardoor 
effectief toezicht gehouden kan worden. De posities van de 
camera's blijven dan ook ongewijzigd. De afwegingen voor dit 
besluit zijn opgenomen in bijgevoegd burgemeestersbesluit. Ook 
is een herziene versie van het handboek cameratoezicht 
bijgevoegd. Het handboek gaat meer in detail in op de wettelijke 

1. kennis te nemen van het besluit van de 

burgemeester om het reeds bestaande 

cameratoezicht in het centrum van Waalwijk voort 

te zetten met een periode van vijf (5) jaar vanaf de 

dag na bekendmaking; 

2. de vernieuwde versie van het handboek 

cameratoezicht vast te stellen. 
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grondslag van cameratoezicht en de verantwoordelijke inzet 
hiervan. De nieuwe versie is aangepast om te corresponderen 
met de van kracht zijnde artikelen in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) die de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wpg) heeft vervangen. De voorgaande versie 
van het handboek was gebaseerd op de inmiddels verouderde 

Wpg, de inhoud van het handboek is niet gewijzigd met de in 
2016 vastgestelde versie. 

B50.RNO 

 

Voortgang 
verduurzaming 
gemeentelijk 
vastgoed Q1 2022 

Conform de afspraken uit het Plan van Aanpak verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed Waalwijk. 
 

de raad te informeren over de huidige stand van zaken 
over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed 
middels bijgevoegd voorstel. 
 

B51.RNO 

 

Raadsinformatiebrief 
start afvalproeven 
najaar 2022 

Het college heeft op 30 september 2021 het voorstel 
‘Afvalproeven Grondstoffenbeleidsplan fase II’ voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Daarin stelde zij voor om in twee woonwijken en 
vijf appartementencomplexen afvalproeven uit te voeren. Deze 
afvalproeven worden gedurende 1 jaar in de geselecteerde 

gebieden uitgevoerd. Na afloop worden de resultaten en 
bevindingen van de afvalproeven uitgebreid geëvalueerd. De 
resultaten hiervan vormen de input voor het uiteindelijke nieuwe 

Grondstoffenbeleidsplan fase II. De raad heeft ingestemd met dit 
voorstel. 
In het oorspronkelijke voorstel is opgenomen dat inwoners uit de 
vijf appartementen tijdens de proef met GFT-afval in de 

hoogbouw het GFT-afval gratis konden aanbieden. Tijdens de 
raadsvergadering zijn hier door verschillende partijen 
kanttekeningen bij gezet. We hebben besloten om deze 
kanttekeningen niet naast ons neer te leggen en in te stemmen 
met het verzoek van de raad tot een tarief voor GFT-afval in de 
proef in de hoogbouw. 
In het voorstel dat voorlag op 30 september 2021 was een 

voorlopige, globale planning opgenomen. Die ging uit van een 
voorbereiding van ongeveer een half jaar, waarbij we in april 
2022 zouden starten met de afvalproeven. Deze datum is in de 
praktijk niet haalbaar gebleken. Hieraan liggen meerdere 
factoren ten grondslag. We streven ernaar om najaar 2022 te 
starten met de afvalproeven. Dit geeft ons voldoende tijd om 

alles goed voor te bereiden en het participatietraject voor de 
locatiekeuzes voor de ondergrondse containers zorgvuldig te 

In te stemmen met de Raadsinformatiebrief start 
afvalproeven najaar 2022 
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doorlopen. 
Wij vragen u in te stemmen met bijgeleverde concept 
Raadsinformatiebrief. 

B52.RNO 

 

VTH 
(Vergunningverlening

, Toezicht en 
Handhaving) jaarplan 
2022 (jaarverslag 

2021, inclusief 
verantwoording 
kwaliteit uitvoering 
Wabo 2021 en 

uitvoeringsprogramm
a 2022) 

Hierbij informeren wij u over het door het college vastgestelde 
document "VTH jaarverslag 2021 en het VTH 

uitvoeringsprogramma 2022" volgens het in 2020 vastgestelde 
VTH-beleid. 
Vergunningverlening Het jaar 2021 was een zeer turbulent jaar 

voor vergunningverlening. Dit had met name te maken met een 
forse toename (15%) van aanvragen of andere toestemmingen, 
uitstroom van personeel, corona en een onvoldoende 
functionerend VTH software systeem. Om deze situatie te 

veranderen is een veranderplan opgesteld. In het najaar is 
gestart met de uitvoering van dit plan. Hierbij is het team 
vergunningen op sterkte gebracht, de software verbeterd en zijn 
de processen gestroomlijnd. In 2022 zijn in samenwerking met 
het cluster (bouw)handhaving de volgende stappen gepland: 
 

• samen ontwikkelen en implementeren van nieuwe VTH-

processen die afgestemd zijn op de Omgevingswet, zowel 

met interne als externe partners (OMWB, provincie, GGD 

en waterschap); 

• ontwerpen van een nieuwe integrale organisatie VTH, die 

rekening houdt met de veranderingen van de 

Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de 

kwaliteitscriteria; 

• implementeren nieuwe VTH-software; 

• experimenten met nieuwe, 'omgevingswetproof' 

werkwijzen zoals met de intaketafel in regionaal verband; 

• het organiseren van ketentesten binnen de 

Omgevingswet. 

Toezicht en handhaving Ook voor toezicht en handhaving is 2021 
een bijzonder jaar geweest. Door onder andere corona konden 
niet alle (fysieke) controles worden uitgevoerd. We zijn 
voorzichtig geweest met het uitvoeren van controles van 

- het VTH-jaarverslag 2021 en VTH-uitvoeringsprogramma 
2022 vast te stellen; 

- de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 
te informeren; 
- de toezichthouder (provincie Noord-Brabant) te 

informeren. 
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(kamer)bewoning en bovenwoningen. Controles op (grote) 
nieuwbouwprojecten op bijvoorbeeld het industrieterrein Haven 
konden wel worden uitgevoerd. Brandveiligheidscontroles van 
bestaande gebouwen zijn door de brandweer administratief, dus 
waar mogelijk zonder fysieke controle ter plaatse, uitgevoerd. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorginstellingen die per mail 

verzocht zijn om belangrijke documenten (zoals het 
inspectiecertificaat en jaarlijkse onderhoudsrapport van de 

brandbeveiligingsinstallaties) ter beoordeling op te sturen. Op 
deze manier is toch adequaat toezicht bij deze instellingen 
uitgevoerd. Het jaar 2022 geeft ons gelukkig weer meer ruimte 
omdat de coronamaatregelen (vooralsnog) versoepeld zijn. 
Controles op (grote) nieuwbouwprojecten, (kamer)bewoning, 

bovenwoningen en coffeeshops worden dit jaar ook uitgevoerd. 
De aanpak van ondermijnende criminaliteit (o.a. sluitingen op 
grond van het Damoclesbeleid) wordt voortgezet. Naar 
verwachting is de beschikbare capaciteit voldoende om de 
geplande VTH-taken uit het uitvoeringsprogramma conform het 
vastgestelde VTH-beleid uit te kunnen voeren. 
In het uitvoeringsprogramma 2022 is opgenomen dat we het 

toezicht op de volgende onderwerpen steekproefsgewijs 
uitvoeren: afgegeven omgevingsvergunningen bouwen 
(bouwsom tot maximaal €100.000), kappen, kansspelen, 
aanleggen, in- en uitritten, kleine evenementen, het controleren 
op de sluitingstijden van horeca en het gebiedsgericht toezicht. 
De volledige versie van het VTH jaarverslag 2021 en het VTH 

uitvoeringsprogramma 2022 treft u in de bijlage aan. Op basis 
van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-
Brabant wordt een afschrift van het bijgevoegde document na 
vaststelling door het college naar de provincie verzonden. 

B53.RNO 

 

Art. 47 vragen RvO 

fractie Samen 

Waalwijk inzake 
toegankelijkheid 
openbare ruimte 

Samen Waalwijk heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van 

het Reglement van Orde. De vragen gaan over de 

toegankelijkheid van de openbare ruimte. 
 

in te stemmen met de voorgestelde beantwoording; 

- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te 

sturen. 
 

B54.RNO 

 

Tweede wijziging 
Verordening 

precariobelasting 
2021 

We stellen het college voor, de gemeenteraad de tweede 
wijziging van de tarieventabel van de Verordening 

precariobelasting 2021 vast te laten stellen met terugwerkende 
kracht naar 1 januari 2021. 

de gemeenteraad de bovengenoemde tweede wijziging van 
de Verordening precariobelasting 2021 vast te laten stellen 

met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021, volgens 
het bijgevoegde raadsvoorstel. 
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B55.RNO 

 

Artikel 47 vragen 
RvO fractie SGP 
inzake uurtje 

factuurtje 

De SGP heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 
Reglement van Orde. De vragen gaan over uurtje factuurtje en 
de nota kostentoerekening. 

 

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

 


