
College B&W 19 juli 2022 

VerslagVerslagVerslagVerslag    College B&WCollege B&WCollege B&WCollege B&W, d.d.19-07-2022. 

 

1 Opening. 

Aanwezig:   S. Adriaansen (vz), L. van der Beek, R. Schuurbiers, T. de Heer, M. van der Mast (plv. wnd secr.) 

Afwezig (m.k.): P. Bogers 

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 12 juli 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 12 juli 2022 vast met de opmerking dat de tekst bij punt 7.1. opnieuw geredigeerd wordt 

en dat bij punt 10.1. het bedrag van € 954 moet worden vermeld. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.2442 Reactie op ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023. 

De VNG vraagt via een ledenraadpleging de mening van de leden over de arbeidsvoorwaardennota 2023. In deze nota staan de uitgangspunten 

voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao 2023. Het college heeft, vanuit de rol van 

overheidswerkgever, de voorstellen kritisch bekeken. Het college stemt positief in met het voorstel van de VNG. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Akkoord te gaan met de arbeidsvoorwaardennota 2023; 

2. De gemeentesecretaris te verzoeken om namens het college te reageren op het verzoek van de VNG en voor de 

conceptarbeidsvoorwaardennota te stemmen; 

3. Indien er bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023 e.v. nog geen onderhandelingsresultaat over een passende salarisverhoging 

bekend is, de aanname te doen dat de salarissen in 2023 met 7% zullen stijgen. 
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2.2 Z22.00621 Beslissing op bezwaar uitschrijven naar land onbekend. 

Op 21 september 2022 is een onderzoek gestart naar de verblijfplaats van een inwoner van de gemeente Woensdrecht. Het college van de 

gemeente Woensdrecht heeft op 18 november 2022 besloten om de inwoner uit te schrijven naar land onbekend. Tegen dit besluit heeft de 

inwoner een bezwaarschrift ingediend. Na behandeling van het bezwaarschrift heeft het college besloten de datum van uitschrijving te 

vervroegen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit te herroepen wat betreft de datum van wijziging van de basisregistratie personen; 

3. De wijziging van de basisregistratie personen in te laten gaan per 17 november 2021. 

 

2.3 Z22.01964 Besluit op klacht. 

Op 25 mei is er een klacht ingediend tegen een aantal medewerkers van de gemeente. De oorzaak van de klachten ligt in een 

ontruimingsprocedure waar de gemeente in is betrokken door de woningbouwvereniging. Er na heeft klager een briefadres aangevraagd. De 

eerste klachten richten zich op de medewerkers die betrokken zijn bij deze procedures. Er na heeft klager nog ca. 20 klachten ingediend over 

medewerkers met wie hij contact heeft gehad. 

 

Conform de Klachtenregeling Woensdrecht 2022 heeft de klachtbehandelaar de klacht in behandeling genomen. Gelet op de veelheid van 

klachten, de manier van communicatie van klager en vanwege verwachtingenmanagement, heeft de klachtbehandelaar het college van 

burgemeester en wethouders geadviseerd de klachten niet in behandeling te nemen. Het college heeft conform het advies besloten de klachten 

niet in behandeling te nemen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Conform het advies van de klachtbehandelaar de klachten niet in behandeling te nemen. 
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3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.02349 Inkoop Beschermd Wonen 2023. 

In december 2021 hebben de colleges van de zes gemeenten in West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 

Steenbergen en Woensdrecht) ingestemd met de inkoopstrategie, de open-house inkoopmethodiek en uitgangspunten voor de inkoop van 

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023. De afgelopen periode zijn de inkoopdocumenten regionaal uitgewerkt. Deze zijn ter 

besluitvorming voorgelegd, waarop het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met de inkoopdocumenten, en de 

producten en tarieven vast te stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de inkoopdocumenten voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis bestaand uit het Aanmelddocument Open House 

Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023, Eisen aan de opdracht Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en 

Beschermd Thuis 2023 en de conceptraamovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023; 

2. De producten Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023 vast te stellen; 

3. De tarieven, inclusief de indexering, voor de producten Beschermd Wonen en Beschermd Thuis, vast te stellen op basis van het advies 

van organisatieadviesbureau Berenschot; 

4. De Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 van de gemeente Bergen op Zoom te accepteren ten behoeve van de regionale 

inkoopprocedure; 

5. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota. 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Wethouder Van der Beek volmacht te verlenen om de definitieve Raamovereenkomst te ondertekenen. 

 

3.2 Z22.02536 Inzet LVB-middelen 2022 t.b.v. Maatschappelijke Opvang en OGGZ. 

Eén van de taken die gemeenten hebben op basis van de Wmo 2015, is het ondersteunen van kwetsbare volwassenen door de inzet van 

beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De budgetten voor deze taken worden 

verstrekt aan de 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Bergen op Zoom. De vijf regiogemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 
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Steenbergen en Woensdrecht) hebben in de periode 2017 t/m 2021 de lokaal ontvangen middelen, bestemd voor de doelgroep met een licht 

verstandelijke beperking (LVB), over te hevelen naar de centrumgemeente. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten de lokaal 

ontvangen LVB-middelen voor 2022 tevens grotendeels over te hevelen naar centrumgemeente Bergen op Zoom, onder voorwaarde van gelijke 

besluitvorming bij regiogemeenten van regio West-Brabant West. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Een deel (€ 57.591) van de lokale LVB-middelen voor het jaar 2022 over te hevelen naar de gemeente Bergen op Zoom ten behoeve van 

de uitvoering van de regionale taken op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg, onder 

voorwaarde van gelijke besluitvorming bij regiogemeenten van regio West-Brabant West. 

3.3 Z22.02571 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2021. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Ieder jaar stelt het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Woensdrecht een jaarverslag vast van de toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in het voorgaande jaar 

in het kader van de Wet kinderopvang heeft verricht. Het jaarverslag is bedoeld als verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs en de 

gemeenteraad. De Inspectie van het Onderwijs oefent namens de minister de toezicht op de kwaliteit uit. Uit het jaarverslag 2021 

blijkt dat de gemeente Woensdrecht haar taken heeft verricht en dat alle voorzieningen binnen de gemeente Woensdrecht voldoen aan de 

wettelijke eisen. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, 

gemeente Woensdrecht. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Woensdrecht; 

2. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatienota. 

 



College B&W 19 juli 2022 

Pagina 5 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Voorontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat 126 - 130, Hoogerheide. 

Op de locatie Raadhuisstraat 126-130 is op dit moment een verouderd, 1-laags winkelcomplex gelegen. Een nieuwbouwplan kan de locatie een 

impuls geven. Met wonen in 28 huurappartementen, in een bouwplan dat qua maat en schaal aansluit op haar omgeving, kan de 

herontwikkeling goed vorm worden gegeven. Uiteraard dient voorzien te worden in een goede parkeeroplossing. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Raadhuisstraat 126-130, Hoogerheide”; 

2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van inspraak en overleginstanties zes weken de gelegenheid te 

geven een advies/reactie in te dienen. 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 representatielijst d.d. 19 juli 2022. 

Het college besluit dat er geen vertegenwoordiging vanuit het college aanwezig zal zijn bij het afscheid van de OLV Hemelvaartkerk te 

Huijbergen, slotviering op 14 augustus 2022. 

 

8.2 Extra representatie. 

Het college geeft aan om op 3 en 4 september aanwezig te zijn bij het wielerweekend in Calfven. 

Op 3 september zal R. Schuurbiers aanwezig zijn en op 4 september zal T. de Heer aanwezig zijn. 

 


