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1 Opening 

Aanwezig: S. Adriaansen (vz), L. van der Beek, R. Schuurbiers, J. van Agtmaal, T. de Heer, P. Bogers (secr.) 

 

1.1 Conceptverslag b&w 31 mei 2022 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 31 mei 2022 vast. 

Uit het verslag kan bij punt 1.1. vanwege doublure de eerste zin ("Gertjan....geven.") worden verwijderd. 

In aanvulling op 8.1. sub 3. "Tennisvereniging De Meet" geeft J. van Agtmaal aan eveneens aanwezig te zullen zijn naast R. Schuurbiers. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen 

2.1 Aanwijzing bezwaarbehandelaars, klachtbehandelaars en secretarissen Klachtencommissie Jeugd 

In de Verordening commissie bezwaarschriften 2021 en de Regeling ambtelijk horen 2020 is bepaald dat het college van burgemeester en 

wethouders voor de behandeling van bezwaarschriften een ambtenaar als secretaris van de commissie resp. een ambtelijk hoorder aanwijst. 

In de Klachtenregeling Woensdrecht 2022 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester gezamenlijk een 

klachtenbehandelaar aanwijzen voor de behandeling van klachten. 

In de Klachtenregeling Jeugd gemeente Woensdrecht is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders voor de behandeling van 

klachten over de uitvoering van de Jeugdwet een ambtenaar aanwijst als secretaris van de Klachtencommissie Jeugd. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De heer mr. J.A. de Kivit en mevrouw mr. Y. Bons aan te wijzen als secretaris van de commissie bezwaarschriften, ambtelijk hoorder en 

secretaris van de Klachtencommissie Jeugd. 
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De burgemeester en het college van de gemeente Woensdrecht besluiten: 

De heer mr. J.A. de Kivit en mevrouw mr. Y. Bons aan te wijzen als klachtenbehandelaar. 

 

2.3 Z22.01802 - Jaarstukken 2021 

Met het aanbieden van de jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad legt het college verantwoording af over de realisatie van de bij de 

Programmabegroting 2021 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsresultaten en de toegekende financiële middelen. Het jaar 2021 sluit af 

met een voordelig exploitatiesaldo van € 3.906.162. Het college doet de raad diverse voorstellen voor bestemming van dit positieve resultaat 

over 2021. 

 

Het college besluit de behandeling van de jaarstukken te verplaatsen naar 14 juni. 

De collegeleden kunnen deze week eventuele (kleine) redactionele correcties aanleveren zodat de laatste puntjes op de 'i' worden gezet. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek 

3.1 Z22.00615 Ver(nieuw)bouw basisschool Paviljoen Ossendrecht 

Het college besluit de behandeling van dit dossier te verplaatsen naar 14 juni.  

 

3.2 Z22.01237 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid 2022 

Sinds 2018 zijn er vanuit Rijkswege veranderingen doorgevoerd rond het onderwijsachterstandenbeleid, met gevolgen voor het onderwijs, 

kinderopvangaanbieders en voor gemeenten. Het gaat dan over aanscherpingen van kwaliteitseisen, scholingsniveau van beroepskrachten en 

invoering van nieuwe functies binnen de kinderopvang. 

Ook is er sprake van een nieuwe verdelingssystematiek van de financiële middelen die de gemeenten specifiek voor het 

onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Gemeenten waren al verplicht om met ingang van 1 augustus 2020 16 uur (i.p.v. 10 uur) voor- en 

vroegschoolse educatie aan te bieden. Met ingang van 1 januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om 

een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te 

verhogen door de uitvoering van kwaliteitsverhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. 
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Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gemeentelijk beleid hierop is aangepast met de vastgestelde beleidsnotitie “Taal doen we 

samen”. De uitvoering hiervan is vastgelegd in het “Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid gemeente Woensdrecht 2020-2023”. 

In de vergadering van 31 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de te hanteren tarieven voor 2022 vast te 

stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het subsidie-uurtarief over 2022 vast te stellen op € 10,41 per kind per uur (e.e.a. op basis van de VNG indexatie te weten 0,5%). 

2. Het bedrag voor de PBMer voor 2022 vast te stellen op € 40,- per uur. 

 

3.3 Z22.02021 Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw IKC Fortuinstraat Woensdrecht' 

De gemeente wenst voor de basisscholen De Poorte en De Stappen een nieuw schoolgebouw te realiseren, waarin ook ruimte is voor sport, 

kinderopvang en maatschappelijke functies, een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC). Voor dit nieuwe IKC is een locatie gevonden aan de 

Fortuinstraat in Woensdrecht. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld 

worden. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor deze ontwikkeling en dit ontwerp heeft ter inzage gelegen voor 

zienswijzen. De ingekomen reacties zijn samengevat en beantwoord in een nota zienswijzen. Inhoudelijk heeft dit geen aanpassingen voor het 

bestemmingsplan tot gevolg. Het college heeft nu besloten in te stemmen met deze nota zienswijzen en het bestemmingsplan ter vaststelling 

aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw IKC Fortuinstraat Woensdrecht’; 

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘Nota beantwoording zienswijzen’ voor het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw IKC 

Fortuinstraat Woensdrecht’ en vervolgens het bestemmingsplan ‘Nieuwbouw IKC Fortuinstraat Woensdrecht’ 

(NL.IMRO.0873.HOWOxBP205xHERZx36-VG01) vast te stellen. 
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Noot:Noot:Noot:Noot: 

Weth. Schuurbiers is portefeuillehouder voor de bestemmingsplanprocedure. Dit aanpassen in het voorstel. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers 

4.1 Beslissing op bezwaar De Kuil 35 te Ossendrecht 

Dit dossier is reeds behandeld in het college van 31 mei jl. 

Dit agendapunt wordt derhalve alsnog geagendeerd voor de vergadering van 14 juni. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal 

 

6 Agendapunten T. de Heer 

6.1 Nota bodembeheer 

De grondslag voor gebied specifiek beleid is het Besluit bodemkwaliteit. Hierin is opgenomen dat het bodembeleid minimaal eens in de 10 jaar 

wordt herzien. De huidige (regionale) nota bodembeheer verloopt in 2022. In gezamenlijkheid met de Regio Midden-West Brabant (23 

deelnemende gemeenten) is in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden West-Brabant (OMWB) een nieuwe Nota bodembeheer opgesteld 

voor de periode 2022-2032. 

 

Voor het vaststellen van de Nota bodembeheer 2022-2032 is artikel 49 van het Besluit Bodemkwaliteit (Bkk) van toepassing. Daarin staat 

beschreven dat dit een besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarop de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van toepassing is. De Nota bodembeheer 2022-2032 ligt daarom vooraf aan besluitvorming zes 

weken ter inzage. Vanaf het moment van terinzagelegging heeft een ieder de mogelijkheid om zienswijzen naar voren brengen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Kennis te nemen van de Nota Bodembeheer 2022-2032 en deze vrij te geven voor een inzage periode van 6 weken; 
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2. De gemeenteraad van Woensdrecht te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota. 

 

6.2 Z22.02020 De Brabantse Verstedelijkingstrategie en de Regionale Verstedelijkingsstrategie West-Brabant West 

Het College stemt in met de richtinggevende ontwikkelprincipes van de Brabantbrede verstedelijkingsstrategie (BVS) en de Regionale 

Verstedelijkingsstrategie (RVS) van de vierde stedelijke regio West-Brabant West (SRWBW). Dit besluit leidt ertoe dat Woensdrecht en de SRWBW 

voldoen aan de proceswensen van het Rijk en Provincie waardoor er een grotere kans is om gemeentelijke en regionale belangen te beleggen in 

het proces van de Regionale Investeringsagenda (RIA) en het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de richtinggevende ontwikkelprincipes van de Brabantbrede verstedelijkingsstrategie (BVS) als zodanig in het BO te 

presenteren en vast te stellen. 

2. In te stemmen met de Regionale Verstedelijkingsstrategie (RVS) van de vierde stedelijke regio West-Brabant West (SRWBW) als onderlegger 

voor de Regionale Investeringsagenda (RIA). 

3. Het Woensdrechtse standpunt over de RVS samengevoegd met die van de 6 andere gemeenten van de SRWBW als één reactie in te brengen in 

het BO van de Brabantse Verstedelijkingsstrategie. 

4. De raad middels een nog op te stellen raadsbrief en een videoboodschap te informeren. 

 

 

8 Representatie 

8.1 Representatielijst 7 juni 2022 

1. VNO-NCW (16 juni) : afmelden voor deelname 

2. Dag van de Bouw (18 juni): L. van der Beek, R. Schuurbiers en J. van Agtmaal 

3. Vereniging Sport en Gemeente (1 juli): geen deelname 

4. Harmonie Aurora (2 juli): R. Schuurbiers (m.n. voor herdenkingsmoment) 

5. KBO Brabant (2 juli): geen deelname 
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6. St. Cecilia (8 juli): L. van der Beek (met partner) 

 

 

 

 


