
College B&W 5 juli 2022 

VerslagVerslagVerslagVerslag    College B&WCollege B&WCollege B&WCollege B&W, d.d. 05-07-2022. 

 

1 Opening. 

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

Afwezig: T. de Heer 

Na de lunch wordt agendapunt 4.2. Woningbouwplanning 2022-2035 behandeld. Hiervoor sluiten S. Willemsen en L. van der Aart aan. 

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 27-6-22. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 27 juni 2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.02277 Vaststellen stageregeling. 

De gemeente Woensdrecht investeert in jong talent door het bieden van stageplaatsen. Jaarlijks bieden we zoveel mogelijke studenten de kans 

om zichzelf te laten zien en te werken aan persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een professional op het kennisgebied van de 

studierichting. De gemeente Woensdrecht en de West-Brabantse gemeenten en samenwerkingsverbanden werken samen in het 

Mobiliteitscentrum West-Brabant in het aantrekken van jong talent en het aanbieden van stageplaatsen. Vanuit deze samenwerking is 

voorgesteld om de onkostenvergoeding (stagevergoeding) voor stagiaires voor alle organisaties die samenwerken in het Mobiliteitscentrum 

gelijk te trekken en vast te stellen op bruto € 350,- per maand. Het college heeft besloten om de stagevergoeding vast te stellen op bruto  

€ 350,- per maand ongeacht het opleidingsniveau, bij een stage van 24-36 uur per week. Bij een stage van minder dan 24 uur is de vergoeding 

naar rato. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Per 1 september 2022 de vergoeding voor stagiaires vast te stellen op bruto € 350,- per maand ongeacht het opleidingsniveau 

(parttime naar rato). 
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2. De gewijzigde stageregeling 2022 gemeente Woensdrecht vast te stellen en op te nemen in het personeelshandboek. 

2.2 Z22.02279 Preventieve dwangsom. 

Toezichthouders van de gemeente Woensdrecht hebben tijdens een bouwcontrole op een perceel in Huijbergen geconstateerd dat er een 

betonnen hellingbaan wordt aangelegd waarvoor geen omgevingsvergunning is afgegeven. Daartoe zijn reeds de graafwerkzaamheden 

verricht. Deze hellingbaan geeft toegang tot de berging waarvoor wel een omgevingsvergunning is verleend. Aangezien de werkzaamheden aan 

de hellingbaan een vergunningplichtige activiteit betreft heeft het college de eigenaar gesommeerd om de bouwwerkzaamheden te staken en 

gestaakt te houden. De eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen zodat na een mogelijke 

verlening van de vergunning de werkzaamheden kunnen worden hervat. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Een preventieve last onder dwangsom op te leggen ten (maximale) bedrage van € 7.500,- conform de ‘Beleidsregel dwangsommen 

gemeente Woensdrecht’ aan de betreffende eigenaar.  

2. De preventieve last onder dwangsom te registreren volgens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.01352 Collegevoorstel THZ inspecties basisscholen 2021-2022. 

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) hebben gemeenten de taak de technische hygiënezorg op basisscholen te bevorderen. De GGD 

heeft in 2021 en 2022 op vier basisscholen in de gemeente Woensdrecht Technische Hygiëne Zorg (THZ) inspecties uitgevoerd. Hierbij worden 

de scholen onderzocht op mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals persoonlijke hygiëne, het binnenmilieu en hygiëne in zandbakken. Het 

merendeel van de onderzochte criteria is bij de geïnspecteerde scholen goed beoordeeld. Een klein aantal punten behoeft echter aandacht.  

De betreffende scholen zijn door de GGD op de hoogte gebracht van de resultaten van de inspectie. Het college van de gemeente Woensdrecht 

heeft kennisgenomen van de THZ-rapportages en heeft ingestemd met het verzenden van brieven met een beschrijving van de resultaten van 

de inspecties naar de geïnspecteerde scholen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 
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1. Kennis te nemen van de THZ-rapportages van de basisscholen; 

2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrieven. 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.2 Collegevoorstel woningbouwplanning 2022-2035. 

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Plannen die volgens de huidige wetgeving afgehandeld moeten worden, moesten voor 1 juni 

2022, volledig en compleet, bij de gemeente zijn ingediend. In voorbereiding op de Omgevingswet worden alle nieuwe initiatieven behandeld 

op de intaketafel. Op basis van ingediende plannen die behandeld worden conform de huidige wetgeving en binnengekomen 

woningbouwinitiatieven die behandeld worden conform de Omgevingswet heeft het college van burgemeester en wethouders een integrale 

afweging gemaakt. Op basis van de integrale afweging heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de 

woningbouwplanning te actualiseren. 

  

De woningbouwplanning 2022-3025 wordt gepresenteerd aan het college. Op basis van de bespreking die volgt wordt het collegevoorstel 

aangepast en geagendeerd voor de collegevergadering van 12 juli 2022.  

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z22.02266 Aandeelhoudersvergadering Saver N.V.  van 8 juli 2022. 

De gemeente Woensdrecht is - samen met Roosendaal, Bergen op Zoom en Halderberge - eigenaar en klant van Saver N.V. Saver zorgt samen 

met gemeenten en inwoners dat de leefomgeving schoon blijft, hergebruik gestimuleerd wordt en het afval zorgvuldig en verantwoord wordt 

ingezameld en verwerkt, zodat we grondstoffen terugwinnen. 

Per 1 januari 2023 treden de gemeenten Rucphen en Zundert toe tot Saver. Dit versterkt de positie van Saver in de regio en zorgt ervoor dat de 

onderneming robuuster wordt. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met; 

- het verzoek van de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de jaarrekening 2021 van Saver N.V. vast te stellen; 

- het verzoek van de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders om in te stemmen met een dividenduitkering van  

€ 483.118, zijnde het positieve jaarrekeningresultaat 2021; 

- het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid over 2021 door de algemene vergadering van aandeelhouders; 

- het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht over 2021 door de algemene vergadering van     

aandeelhouders; 

- het toetredingsdocument, het addendum aandeelhoudersovereenkomst en het addendum dienstverleningsovereenkomst in verband 

met de toetreding van Rucphen en Zundert per 1 januari 2023. 

2. Niet in te stemmen met de optie waarin de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders verzoekt om instemming met een 

prijsindexatie per 1 juli 2022 van 3 procent voor alle tarieven gemeentelijke dienstverlening. 

3. Wethouder L.G.M. van der Beek een volmacht te verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders deze besluiten te 

bekrachtigen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Saver N.V. op 8 juli 2022. 

NootNootNootNoot: 

Naar aanleiding van agendapunt 3 van de Jaarrekening 2021 van SAVER N.V. wordt gesproken over de milieustraat, i.c. het 

grondstoffencentrum. 

Aan de hand van de initiële opdracht dient een objectieve analyse te worden gemaakt op basis waarvan scenario's (locatie, concept, kosten, 

opbrengsten) worden opgesteld voor de toekomstige oplossing. 
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6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 27. 

1. ODIO ( 9 of 10 juli): S. Adriaansen en J. van Agtmaal 

2. Start to Grow (12 juli): geen mogelijkheid tot deelname 


