
College B&W 12 juli 2022 

VerslagVerslagVerslagVerslag    College B&WCollege B&WCollege B&WCollege B&W, d.d. 12-07-2022. 

 

1 Opening. 

1.1 Conceptverslag benw 5 juli 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 5 juli 2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z21.04916 Beleggen taak lijkbezorging van gemeentewege bij de ISD. 

Een onderdeel van de Wet op de lijkbezorging is de lijkbezorging van gemeentewege. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de 

burgemeester de uitvaart van een overledene moet regelen. Tot op heden heeft de gemeente Woensdrecht deze taak binnen de eigen 

organisatie uitgevoerd. Nu is besloten om: 

- deze uitvoeringstaak voor de gemeente Woensdrecht te beleggen binnen de centrumgemeente constructie van de ISD Brabantse Wal; 

- de lijkbezorging van gemeentewege plaats te laten vinden conform de werkwijze van de ISD Brabantse Wal. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

  1.  Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 de uitvoering van de taak lijkbezorging van gemeentewege, onderdeel van de Wet op   

de lijkbezorging, over te hevelen naar de ISD Brabantse Wal en de lijkbezorging van gemeentewege uit te laten voeren conform de  

werkwijze van de ISD Brabantse Wal. 

2. Het budget voor bekostiging van de lijkbezorging van gemeentewege te verhogen naar € 3.500 en tegelijkertijd het bedrag aan de 

inkomstenzijde ook tot € 3.500 te verhogen. 
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2.2 Z22.02387 Vervanging gemeentesecretaris. 

Conform de bepalingen in de organisatieregeling benoemt het college de teammanager Mens & Middelen als vervanger bij afwezigheid van de 

gemeentesecretaris. Als vervanger neemt de teammanager Mens & Middelen de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, conform de 

instructie gemeentesecretaris en de mandaatregeling, waar. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

- De teammanager Mens & Middelen tot en met 31 december 2022 te benoemen als vervanger bij afwezigheid van de waarnemend 

gemeentesecretaris. 

 

2.3 Z22.02533 Aanwijzen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (Babs). 

Om in de toekomst voldoende inzetbare buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand beschikbaar te hebben, heeft het college van de 

gemeente Woensdrecht na het volgen van een wervings- en selectieprocedure, besloten om op grond van artikel 1:16 BW vijf nieuwe 

buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen. Daarnaast worden de wethouders voor de duur van de ambtstermijn 

aangewezen als honorair buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Op grond van artikel 1:16 BW de volgende personen per 12 juli a.s. voor onbepaalde duur aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand van de gemeente Woensdrecht: 

• Albert Weterings 

• Sjef van den Bergh 

• Sebastiaan Waegemaekers 

• Anna Kuipers 

• Sarah Muṅoz Grootveld 

2. Op grond van artikel 1:16 BW de volgende personen per 12 juli a.s. voor de duur van de ambtstermijn aan te wijzen als honorair 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Woensdrecht: 

• Jeffrey van Agtmaal 

• Lars van der Beek 
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• Thierry de Heer 

• Rainier Schuurbiers 

NootNootNootNoot: 

De wethouders krijgen na hun beëdiging een verkorte cursus 'BABS'. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z21.02242 Verlenging Pilot Onderwijszorgarrangement Aventurijncollege. 

Tijdens het schooljaar 2021-2022 heeft de pilot Zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege plaatsgevonden. Op deze school zijn twee 

onderwijszorgklassen gevormd, waarin jeugdigen zitten die uit zijn gevallen in reguliere klassen of dreigen uit te vallen. Zij krijgen extra 

ondersteuning vanuit onderwijs en vanuit zorg. Door in te zetten op een groepsaanpak kan zwaardere zorg, langdurig ziekteverzuim of 

voortijdig schoolverlaten voorkomen worden. De gemeente Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge en Woensdrecht 

dragen bij door een collectieve financiering. In december 2021 is de pilot verlengd met een half jaar, omdat er toen, na evaluatie, nog niet 

genoeg inzicht was in de opbrengsten van de pilot. In mei 2022 is de pilot nogmaals geëvalueerd. Bij deze evaluatie waren vertegenwoordigers 

van Het Aventurijncollege, zorgaanbieder Open Door en de betrokken gemeenten aanwezig. De pilot is positief geëvalueerd, zo zijn drie 

jeugdigen teruggestroomd naar reguliere klassen, stromen drie jeugdigen door naar (regulier) vervolgonderwijs en ligt het aantal incidenten in 

de klassen relatief laag. Leerlingen komen meer toe aan onderwijs. Er blijkt echter nog wel tijd nodig om het onderwijszorgarrangement verder 

te ontwikkelen en er is extra tijd nodig om onderwijszorgarrangementen goed in te regelen in gemeentelijk beleid. Hiervoor hebben de 

hiervoor genoemde gemeenten ingestemd om de pilot met één schooljaar te verlengen. Hiervoor heeft het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Woensdrecht een bedrag beschikbaar gesteld van €18.172,57. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het verlengen van de pilot zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege tot en met juli 2023 (einde schooljaar 

2022-2023); 

2. De bijdrage voor de gemeente Woensdrecht van €18.172,57 voor de verlengde pilot te dekken uit de kostenplaats laagcomplex 

duurzaam; 

3. Akkoord te gaan met eindafrekening op basis van werkelijk gebruik. 
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3.2 Z22.01685 Overeenkomst sociaal maatschappelijke begeleiding vluchtelingen Oekraïne. 

Door de oorlog in Oekraïne is een omvangrijke vluchtelingenstroom op gang gekomen. Nederlandse gemeenten hebben de taak om opvang te 

organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de gemeente Woensdrecht zijn ruim 60 vluchtelingen opgevangen bij particulieren en in de 

gemeentelijke opvang. De gemeente Woensdrecht heeft een overeenkomst gesloten met de BWI voor de uitvoering van de sociaal 

maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

  1. In te stemmen met de overeenkomst “Overeenkomst sociaal maatschappelijke begeleiding ontheemden Oekraïne tussen gemeente  

Woensdrecht en Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht”; 

2. De dienst enkelvoudig onderhands aan te besteden en daarmee (gemotiveerd) af te wijken van het geldende inkoop-en 

aanbestedingsbeleid. 

 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

  - Wethouder L.G.M. van der Beek een volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomst “Overeenkomst sociaal  

maatschappelijke begeleiding ontheemden Oekraïne tussen gemeente Woensdrecht en Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht”. 

 

3.3 Z22.02110 Uittredingskosten GR Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt crisiszorg Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau. 

We werken als gemeenten in West-Brabant samen aan de Aanpak van Geweld In Afhankelijkheidsrelaties, gericht op het eerder en beter in 

beeld krijgen, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Hiertoe 

hebben we de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant ingesteld waarin de 

onderlinge samenwerking is vastgelegd. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben aangegeven per 1 januari 2023 te willen 

uittreden uit de GR Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. De colleges van de deelnemende gemeenten worden gevraagd akkoord te gaan met de 

uittredingskosten voor deze gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben aangegeven 

akkoord te gaan met de uittredingskosten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Akkoord te gaan met het voorstel om de uittredingskosten voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau definitief vast te 

stellen op de bedragen zoals overeengekomen met de portefeuillehouders GIA: 

Jaar  Alphen-Chaam  Baarle-Nassau 

2023  € 53.602,37   € 35.650,51 

2024  € 26.401,16   € 17.559,21 

2025  € 00    € 00 

NootNootNootNoot: 

De instemming van het college te communiceren middels een collegebrief. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Z22.02166 Geactualiseerde 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 woning-

bouwinitiatieven 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 is een afwegingskader voor alle woningbouwplannen. Woningbouwinitiatieven worden in de 

woningbouwplanning opgenomen en worden waar nodig afgestemd op de behoefte, zoals omschreven in de Woonvisie 2021-2025. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De medewerking voor 4 plannen via de WRO in te trekken en de geplande woningen vrij te laten vallen in de woningbouwplanning; 

2. Geen medewerking te verlenen aan 1 plan; 

3. De lijst met plannen die afgehandeld worden via de WRO vast te stellen; 

4. De voorgestelde woningbouwinitiatieven toe te voegen aan de woningbouwplanning 2022-2025; 

5. De geactualiseerde woningbouwplanning 2022-2035 vast te stellen; 
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6. In het vervolg over enkelvoudige plannen (voor één woning) separaat te besluiten; 

7. Dat initiatief Calfven 11 (in het collegevoorstel aangeduid als Calfven 17) op de reservelijst wordt geplaatst in afwachting van het 

gesprek met de gedeputeerde E. Ronnes en dijkgraaf K.J. de Vet van Waterschap Brabantse Delta op 14 juli a.s. en de daaruit 

voortvloeiende ontwikkelingen. Na het gesprek zullen R. Schuurbiers en J. van Agtmaal in gesprek gaan met de initiatiefnemer.  

Een afspraak wordt zo spoedig mogelijk na 14 juli ingepland. 

8. Een positieve grondhouding aan te nemen inzake het initiatief 'Snebo'. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant. 

Sinds 2017 werkt het Bijenlandschap West-Brabant, waaraan de gemeente Woensdrecht deelneemt, samen aan een aaneengesloten netwerk 

van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is eind 2021 de 

samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap. Geconcludeerd is dat het voortzetten van ons netwerk 

noodzakelijk en wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West-Brabant voort te zetten 

voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

  1. In te stemmen met deelname aan en ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant 2022-2023’; 

  2. De raad, via de Financiële tussenrapportage – te verzoeken: 

   a. een bijdrage van € 4.480 beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 en 2023 voor de deelname aan het Bijenlandschap; 

   b. De bijdrage te dekken door middel van een aanwending van de reserve ‘Groenfonds’; 

   c. In te stemmen met de bij dit voorstel gevoegde wijziging van de Programmabegroting. 

 

NootNootNootNoot: 

- Het betreft een éénmalig bedrag voor 2023. In de daaropvolgende jaren wordt het benodigde bedrag gefinancierd uit de baten die worden 

verkregen uit de exploitatie van de zonneparken. 

- In de communicatie dient aandacht te worden besteed aan de (merkbare) effecten voor de gemeente Woensdrecht. 
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5.2 Z22.01468 Perspectievennota 2023-2026. 

Jaarlijks wordt, voor het volgend begrotingsjaar, de Perspectievennota door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste 

ontwikkelingen, beleidsvoorstellen en beleidswensen aan de gemeenteraad voorgelegd en wordt richting gegeven aan de begroting, die in het 

najaar door de raad wordt vastgesteld. 

De uitkomsten van de Perspectievennota 2023-2026 laten een positief financieel meerjarig perspectief zien, waarin de uitkomsten van de 

Meicirculaire en de ambities uit het nieuwe Collegewerkprogramma zijn meegenomen. Het college stemt in met de perspectievennota 2023-

2026 en besluit deze aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De raad voor te stellen; 

1. De Perspectievennota 2023-2026 vast te stellen.  

2. De beleidsvoornemens en financiële kaders te onderschrijven en het college op te dragen deze te verwerken in de 

Programmabegroting 2023 (met doorkijk naar de periode 2024-2026). 

3. De mutaties voor het begrotingsjaar 2023 t/m 2026 als gevolg van de Perspectievennota 2023-2026 middels de bijgevoegde 

Begrotingswijziging 1-2022 vast te stellen. 

 

NootNootNootNoot:  

Het vaststellen betreft de gewijzigde versie van maandag 11 juli 2022. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 
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8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 28. 

1. Provincie NB en Bouwend Nederland - Masterclass Mobiliteit & Infra (21 juli): T. de Heer. 

2. Acht van Chaam (27 juli): J. van Agtmaal. 

3. Draai van de Kaai (1 augustus): R. Schuurbiers - J. van Agtmaal - T. de Heer. 

 

 


