
College B&W 31 mei 2022 

Verslag College B&WVerslag College B&WVerslag College B&WVerslag College B&W, gehouden d.d. 31 mei 2022. 

 

1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen (vz), R. Schuurbiers, T. de Heer, P. Bogers (secr.). 

Afwezig: L. v.d. Beek, J. v. Agtmaal. 

 

1.1 Concept verstedelijkingsstrategie RIA WB. 

Voor de concept verstedelijkingsstrategie RIA WB sluit GertJan Huismans aan. 

De concept reactie van het college wordt besproken. Deze reactie wordt na de vergadering per brief aan de projectgroep aangeboden ter 

bespreking in het ambtelijk overleg van woensdag 1 juni. 

Vrijdag 3 juni wordt het addendum verwacht dat ter besluitvorming voor ligt in de collegevergadering van 7 juni. Bij de beoordeling van het 

addendum is het van belang te beoordelen of alle inbreng van het college is overgenomen én wat de (mogelijke) impact voor onze gemeente is 

van de reacties van andere colleges. 

 

1.2 Conceptverslag b&w 24 mei 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 24 mei 2022 vast. 

Als gevolg van het afwijkend besluit op agendapunt 5.1. "Boombakken Putte" wordt de samenvatting voor de openbare besluitenlijst aangepast. 

 

De tekst wordt gewijzigd in: 

Het college heeft besloten dat de 10 bomen aan de Antwerpsestraat te Putte - die plaats zouden moeten maken voor boombakken - niet 

worden gekapt en dat hiermee de aangevraagde vergunning wordt geweigerd. Samen met het dorpsplatform Putte wordt naar een alternatief 

gezocht voor de 14 resterende boombakken. 



College B&W 31 mei 2022 

Pagina 2 

 

2 Agendapunten S. Adriaansen. 

2.1 Verantwoording ENSIA 2021 aan de raad. 

In het kader van de horizontale verantwoording is in een eerder B&W-advies in het kader van de ENSIA opgemerkt dat bij afronding van de 

audit (ontvangst van het Assurance-rapport) er ook een raadsmededeling wordt opgesteld met als separate bijlage een rapportage. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Kennis te nemen van het Assurance-rapport van de externe IT auditor inzake ENSIA 2021 Suwinet. 

2. Bijgevoegde raadsmededeling en bijbehorende bijlage ter kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden in het kader van de horizontale 

verantwoording als onderdeel van de ENSIA 2021. 

 

2.2 Jaarrapportage Gegevensbescherming 2021. 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) brengt jaarlijks verslag uit over de naleving van de AVG en van het privacybeleid door de 

verwerkingsverantwoordelijke organen (raad, college en burgemeester). De FG heeft het FG-jaarverslag 2021 - de 'Jaarrapportage 

Gegevensbescherming 2021'- aangeboden. Dit FG-jaarverslag is door de FG's toegelicht in de Stuurgroep Privacy d.d. 16 mei jl. De in de 

rapportage gedane aanbevelingen zijn reeds opgenomen in het Werkprogramma Privacy 2022. 

 

Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2021. 

 

De burgemeester neemt kennis van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2021. 

 

2.3 Klacht medewerker Publieksplein. 

Op 7 maart 2022 is er een klacht ingediend tegen een medewerker van het Publieksplein. De klacht richt zich, kort samengevat, op de 

gebrekkige communicatie over de procedure tot een aanvraag van een briefadres. Conform de Klachtenregeling Woensdrecht 2022 heeft de 

klachtbehandelaar de klacht in behandeling genomen. Een informele behandeling bleek niet mogelijk. Op 12 mei 2022 heeft er een 
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klachtgesprek plaatsgevonden met alle betrokkenen. De klachtbehandelaar adviseert de klacht deels gegrond te verklaren wat betreft 

communicatie. De overige onderdelen van de klacht zijn ongegrond. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Conform het advies van de klachtbehandelaar: 

1. De klacht deels gegrond te verklaren en klaagster wat betreft dit onderdeel excuses aan te bieden; 

2. De overige onderdelen van de klacht ongegrond te verklaren. 

 

2.4 Z22.01910 Inhuur vervanging teammanager team OBB-LO. 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke vervanging van de teammanager 

leefomgeving voor de periode 1 juni tot 31 december 2022. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. € 101.250 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Personele veerkracht ten behoeve van tijdelijke inhuur van 1 fte teammanager 

Leefomgeving voor de periode van 7 maanden (1 juni tot en met 31 december 2022);  

2. € 64.535 van het niet benutte deel van het salarisbudget 2022 van de huidige teammanager Leefomgeving van de periode 1 juni tot en met 

31 december 2022 toe te voegen aan de reserve Personele veerkracht; 

3. De bij dit voorstel gevoegde wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen; 

4. De gemeenteraad m.b.t. het benutten van de reserve Personele veerkracht te informeren via de Financiële tussenrapportage van het 2e 

kwartaal 2022. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.01881 Beslissing op bezwaar. 

In verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder wordt dit agendapunt geagendeerd voor de collegevergadering van 7 juni 2022. 
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3.2 Z22.01237 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid 2022. 

In verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder wordt dit agendapunt geagendeerd voor de collegevergadering van 7 juni 2022.  

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Beslissing op bezwaar De Kuil 35 te Ossendrecht. 

Op 17 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, “via gebruikmaking mandaat”, een 

vergunning verleend voor het realiseren van een uitweg op het perceel De Kuil 35 te Ossendrecht. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften 

ingediend.  

De bezwaarschriften zijn door de ambtelijk hoorder behandeld en dit heeft geresulteerd in een advies aan het college. De ambtelijk hoorder 

heeft geadviseerd om de bezwaarschriften gegrond te verklaren, het bestreden besluit van 17 januari 2022 te herroepen en de 

omgevingsvergunning te weigeren. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om het advies over te nemen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De bezwaarschriften inzake De Kuil 35 te Ossendrecht gegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning te weigeren; 

3. Het dossier overdragen aan het cluster Handhaving teneinde de overtreding ongedaan te maken. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

6.1 Nota bodembeheer. 

nadere afstemming met de portefeuillehouder wordt dit agendapunt geagendeerd voor de collegevergadering van 7 juni 2022.  
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8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 22. 

1. Gemeente Steenbergen (3 juni): 'Brievenbuskado' (driemaal). 

2. Gemeente Rucphen (11 juni): S. Adriaansen en R. Schuurbiers (in verband hiermee dient de aanmelding voor Almata op deze datum te 

worden gewijzigd in 13:30 uur). 

3. Tennisvereniging De Meet (25 juni): R. Schuurbiers en Jeffrey van Agtmaal. 

4. Ontwerp Veilige Omgeving Online (30 juni): geen deelname. 

5. Stichting Maria Omgang BoZ (26 juni): geen deelname. 

 

 


