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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.) 

Aan het eind van de vergadering sluiten L. van der Aart en E. Prop aan i.v.m. de districtelijke uitvraag m.b.t. het vraagstuk omtrent asielzoekers. 

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 21 juni 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 21 juni 2022 vast, met de aanvulling op agendapunt 8.1 (sub 2) dat ook S. Adriaansen op 

2  juli naar 775 jaar Putte gaat. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.01965 Collegevoorstel voortzetting payrolling beleidsmedewerker Economische Zaken. 

Momenteel is de beleidsmedewerker Economische Zaken/bedrijfscontactfunctionaris op payrollbasis werkzaam bij de gemeente Woensdrecht. 

Het college heeft besloten om € 9.251 ten laste te brengen van de reserve “Personele veerkracht” om deze constructie voort te 

kunnen zetten tot en met 31 december 2022. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Een bedrag van € 9.251 beschikbaar te stellen uit de reserve “Personele veerkracht” teneinde de payrollingconstructie voort te zetten tot en 

met 31 december 2022 voor de invulling van de functie Beleidsmedewerker Economische Zaken / bedrijfscontactfunctionaris; 

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

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

kwartaal 2022. 
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2.2 Z22.02312 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021. 

Politieke ambtsdragers hebben met ingang van 10 maart 2010 de plicht om eventuele neveninkomsten te verrekenen. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het correct opgeven van eventuele neveninkomsten. Ministerie van BZK ondersteunt in de berekening van de te verrekenen bedragen en 

geeft advies. Het college is verantwoordelijk voor de formele besluitvorming en feitelijke uitvoering inzake verrekening. Het advies van het 

Ministerie is dat er geen verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden met de wedde. Het college volgt dat advies. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

dat op basis van de opgegeven neveninkomsten  voor alle politieke ambtsdragers over het jaar 2021 geen verrekening hoeft plaats te vinden 

met de wedde. 

 

2.3 Z22.02328 Collegevoorstel Convenant Brandweerzorg bedrijventerrein De Kooi en Businesspark Aviolanda 

(herziening). 

Sinds 7 maart 2016 rukt de brandweer van Vliegbasis Woensdrecht samen met de vrijwillige brandweer van Hoogerheide uit bij branden op het 

aangrenzende industrieterrein de Kooi. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er zeer snel brandweerzorg aanwezig is bij incidenten op het 

betreffende industrieterrein. Deze samenwerkingsafspraken staan beschreven in een convenant. Inmiddels onderhoudt Vliegbasis Woensdrecht 

ook militaire gevechtstoestellen op het Businesspark Aviolanda. In verband met specifieke deskundigheid voor brandweerzorg is het 

noodzakelijk dat de brandweer van de vliegbasis hier ook ingezet kan worden. Om deze reden heeft het college van Woensdrecht besloten om 

het bestaande convenant, dat alleen spreekt over inzet van de brandweer vliegbasis op het industrieterrein de Kooi, uit te breiden met de 

locatie van de onderhoudshangaars op Businesspark Aviolanda. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

In te stemmen met het aangepaste convenant Brandweerzorg bedrijventerrein De Kooi en Businesspark Aviolanda. 
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2.4 Z22.02346 - Inzet externe capaciteit OBB/MO. 

Tot 30 juli 2022 wordt een aantal taken binnen programma 1 waargenomen door een gedetacheerde kracht. Ter afronding van die taken heeft 

het college besloten de detachering met één maand, tot 1 september 2022 te verlengen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. € 10.000 budget beschikbaar te stellen vanuit de reserve personele veerkracht ten behoeve van tijdelijke inhuur van 0,89 fte voor  

1 maand op functie beleidsmedewerker Sociaal Domein C (OA-III) ten behoeve van de programmaonderdelen Sociale Veerkracht en 

Integrale Toegang. 

2. € 10.000 van het niet benutte deel van het salarisbudget 2022 van de beleidsmedewerker sociaal domein OA-II van de periode 1 juli  

tot en met 31 december 2022 toe te voegen aan de reserve Personele veerkracht. 

2.5 Concept collegewerkprogramma 2022-2026. 

Definitieve besluitvorming vindt plaats op 12 juli a.s. als de teksten volledig zijn.  

 

2.6 Collegevoorstel bab(s)en. 

Het college vraagt om inzicht in het verloop van de procedure. Hoeveel (wie? incl. CV) kandidaten hebben gesolliciteerd, wie zijn uitgenodigd 

(op basis waarvan heeft de selectie plaatsgevonden?) en wie niet (waarom niet?). 

Het college onderschrijft nog steeds het standpunt dat binnen de gemeente Woensdrecht niet is gekozen voor de optie "Babs voor één dag". 

Wel willen de wethouders - voor de periode dat zij wethouder zijn - de functie van Babs kunnen vervullen. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.02179 Samenwerkingsafspraken Lokale Teams gemeenten en Veilig Thuis. 

De huidige samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis West-Brabant (hierna te noemen Veilig Thuis) en gemeenten dateren van 2017 en zijn 

toe aan een update. Veilig Thuis, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van lokale teams van de West-Brabantse gemeenten hebben de 

afspraken gezamenlijk geactualiseerd in een nieuw conceptdocument, onder begeleiding van het regionale programma Geweld Hoort Nergens 



College B&W 27 juni 2022 

Pagina 4 

 

Thuis. Het doel hiervan is naast het doorvoeren van een aantal inhoudelijke aanpassingen ook om de wederzijdse verwachtingen over en weer 

tussen Veilig Thuis en de lokale teams beter op elkaar af te stemmen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Woensdrecht zijn akkoord met het vaststellen van deze samenwerkingsafspraken. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De Samenwerkingsafspraken Lokale Teams gemeenten en Veilig Thuis West-Brabant vast te stellen, overeenkomstig bijgevoegd concept 

en deze in te laten gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022. 

2. De huidige samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis West-Brabant “Richtlijnen zicht op veiligheid, 2017” met ingang van 1 april 2022 

te beëindigen. 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Perspectievennota 2023-2026. 

Het college bespreekt de concept-Perspectievennota.  

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 26. 

1. Onbeperkte Vuelta (2 juli): L. van der Beek 

2. Bouwend NL (13 juli): R. Schuurbiers 

3. Provincie NB (21 juli): wacht tot programma inhoudelijk bekend is. 

 


