
College B&W 14 juni 2022 

Verslag CVerslag CVerslag CVerslag College B&Wollege B&Wollege B&Wollege B&W, d.d. 14-06-2022. 

 

1 Opening. 

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

Bij het college sluiten de volgende collega's aan: L. van der Aart en S. Willemsen (agendapunt 4.1.) - cluster Financiën en J. Gommers 

(agendapunt 2.2.). 

 

1.1 Conceptverslag b&w 7 juni 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 7 juni 2022 vast met de correctie dat de verslaglegging onder punt 2.2. - 2e besluit - niet 

in overeenstemming is met het genomen besluit.Het genomen (2e besluit) luidt: 

 

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 Agendapunten S. Adriaansen. 

2.1 Motie VNG juni 2022. 

Zie bijlage. Het college heeft kennis genomen van de motie van de gemeente Moerdijk. 

 

2.2 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. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.    In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 en deze ter bespreking aan de financiële commissie en ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad aan te bieden; 

2.    In te stemmen met het concept raadsvoorstel voor de jaarstukken 2021. 

 

Noot:Noot:Noot:Noot: 

Het college complimenteert de organisatie in het algemeen en het cluster Financiën in het bijzonder met het prima en soepele verloop van het 

proces van de jaarrekening 2021 en het mooie resultaat dat nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

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

In het integraal huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen gemeente Woensdrecht (hierna: IHP) (versie: juli 2020) zijn de 

ontwikkelingsbestendige maatregelen voor renovatie en nieuwbouw voor onderwijshuisvesting vastgelegd. Dit plan gaat over de periode van 

2020 tot en met 2023, met een doorkijk tot 2027. De gemeente en de schoolbesturen gaan met het IHP voor een langdurige periode met 

elkaar verplichtingen aan.  

Voor de basisschool ‘t Paviljoen in Ossendrecht is het plan om de school te ver(nieuw)bouwen. Enkel het casco van de bestaande school zal 

blijven staan. Wel zal de totale oppervlakte kleiner worden dan de bestaande school. De oppervlakte van het nieuwe schoolgebouw wordt 

afgestemd op het aantal leerlingen de komende jaren. 

Na de verbouwing is de school toekomstbestendig, gezond en energieneutraal. Voor deze verbouwing heeft de Lowys Porquin Stichting (LPS)  

4 scenario’s uitgewerkt. Zowel het schoolbestuur van de basisschool in Ossendrecht als het college hebben de voorkeur voor variant 2a. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.   Zijn voorkeur uit te spreken voor variant 2a voor ver(nieuw)bouw Paviljoen Ossendrecht; 

2.   De raad te informeren middels een raadsinformatienota. 
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3.2 Z22.01881 Beslissing op bezwaar. 

Er zijn diverse besluiten genomen door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Hierop is een bezwaar ingediend. De ISD heeft advies 

gevraagd aan de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Genoemde commissie heeft geadviseerd de bezwaren deels gegrond te verklaren. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.   De bezwaren overeenkomstig het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden deels gegrond 

te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren. 

NootNootNootNoot: 

Het ondertekeningsblok s.v.p. aanpassen, i.c. ondertekening namens het college. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Collegevoorstel woningbouwplanning 2022-2035. 

Dit punt wordt op 5 juli opnieuw geagendeerd en besproken.  

 

4.2 Z22.01164 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan reparatieplan garageboxen dwarsstraat Ossendrecht. 

Ten oosten van de Dwarsstraat 23 ligt een gemeentelijk perceel met de aanduidingen "garage". Dat betekent dat ter plaatse garageboxen 

kunnen worden gebouwd. In het bestemmingsplan ontbreken echter de bouwregels. Om deze omissie te herstellen is een reparatieplan 

opgesteld. 

Burgemeester en wethouders besloten het ontwerp bestemmingsplan Reparatieplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht vast te stellen en  

ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.  

De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota zienswijzen welke als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De raad voor te stellen de “Nota beantwoording zienswijzen” vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen de Staat van wijzigingen vast te stellen; 
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3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Reparatieplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht”; 

4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Reparatieplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht” (NL.IMRO.0873.OSCAxBP225xHERZx23-

VG01) gewijzigd vast te stellen. 

 

NootNootNootNoot: 

Het college vraagt i.v.m. grondverkopen aandacht voor eventuele bestaande rechten/plichten, verjaring etc. Dit in het kader van de 

zorgvuldigheid richting de belanghebbenden. 

 

4.3 Z22.01945 Collegevoorstel middelen voor Fonds Stimuleringsleningen. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Dat - in overleg met de portefeuillehouder - een nieuw voorstel moet worden voorgelegd.  

    

 

 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z22.01761 Reactie college op rapportage Rekenkamercommissie P&C cyclus. 

In mei heeft de Rekenkamercommissie het rapport met daarin de resultaten van hun onderzoek naar het beleid van de gemeente Woensdrecht 

op het gebied van de informatievoorziening rond de Planning & Control cyclus aan het college voorgelegd voor bestuurlijk hoor en wederhoor. 

Het college stelt de reactie op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer vast.  

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• Het voorstel qua reactie op conclusies en aanbevelingen uit het concept rapport informatievoorziening P&C cyclus in de gemeente 

Woensdrecht van de Rekenkamer vast te stellen. 

• De Rekenkamer daarover schriftelijk te informeren via bijgaande brief. 
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NootNootNootNoot: 

De brief dient te worden aangepast waarbij de volgende richting wordt meegegeven: 

- De kaderstellende en controlerende taak van de raad komt ruimschoots aan de orde bij het proces (inclusief beschouwingen) rondom 

Perspectievennota, begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening. 

- Indicatoren komen in samenspraak tussen college en raad tot stand in de daarvoor ingesteld werkgroep. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

6.1 Z22.02140 Machtigen wethouder De Heer tot rechtshandelingen ten aanzien van PZEM NV namens de gemeente 

Woensdrecht. 

De gemeente Woensdrecht heeft belangen in PZEM NV. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door een collegelid. Het is belangrijk dat 

dit collegelid ook bevoegd is om namens de gemeente te handelen. Om dit te bereiken verleent het college van burgemeester en wethouders 

een volmacht. 

 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.   Wethouder T. de Heer een volmacht te verlenen om te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen in de algemene vergadering van 

aandeelhouders van PZEM NV. 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.    Wethouder T. de Heer een volmacht te verlenen om te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen in de algemene vergadering van 

aandeelhouders van PZEM NV. 

6.2 Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele. 

Ter kennisname op aangeven van Edwin Melskens.  

Het college heeft kennis genomen van de correspondentie omtrent de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele. 
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8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 24 

1. Putse Grensfeesten (26 juni): R. Schuurbiers - S. Adriaansen afmelden. 

(Nagaan welke gemeente dit jaar de Grensfeesten opent. In geval van Woensdrecht openingswoord voorbereiden). 

2. Zuidwesthoek College (5 juli): geen deelname. 

3. St. Zr. Adolphine (10 juli): geen deelname. 

4. Vereniging Sport en Gemeente (11 juli): geen deelname. 

5. WS Brabantse Delta (11 juli): geen deelname. 

6. Afscheid Marianne de Bie gem. Breda (14 juli): L. van der Beek (onder voorbehoud) anders brievenbuscadeau. 

 

 


