
College B&W 30 augustus 2022 

VerslagVerslagVerslagVerslag    College B&WCollege B&WCollege B&WCollege B&W, d.d. 30-08-2022. 

 

1 Opening 

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

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 19 juli 2022. 

Het verslag van 19 juli wordt doorgelopen. De besproken wijzigingen worden verwerkt en het gewijzigd verslag komt terug in de vergadering 

van 6 september.  

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Last onder dwangsom Oude Stee Vastgoed BV. 

Toezichthouders van de gemeente Woensdrecht hebben tijdens een controle op een perceel in Hoogerheide geconstateerd dat er diverse 

bebouwing is opgericht, een erfverharding is aangelegd en een erfafscheiding is aangebracht waarvoor geen omgevingsvergunning is 

afgegeven. Mogelijk is een gering deel van de geconstateerde overtredingen te legaliseren. De overtreder krijgt de mogelijkheid hiervoor een 

legalisatietraject te starten. De overige overtredingen zullen moeten worden opgeheven door de betreffende bebouwing weg te halen. Er is 

besloten om de hersteltermijn van de op te leggen lasten onder dwangsom te laten aansluiten op het te doorlopen legalisatietraject. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

1. Lasten onder dwangsom op te leggen ten (maximale) bedrage van € 23.500,- conform de ‘Beleidsregel dwangsommen gemeente 

Woensdrecht’ aan de Oude Stee Vastgoed BV; 

2. De lasten onder dwangsom te registreren volgens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 
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3.1 Formele bekrachtiging financiële ondersteuning de Bunt (nafase corona). 

Stichting De Bunt heeft op 13-04-2022 een aanvraag gedaan ter ondersteuning van die nafase Corona. Eerder is toegezegd € 950,00 toe te 

kennen aan de Bunt ihkv. ondersteuning nafase Corona. Bij deze wordt het college gevraagd het voorgenomen besluit formeel te bekrachtigen.  

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het college van B&W van de gemeente Woensdrecht besluit eenmalig een bedrag van € 950,00 toe te kennen aan Stichting de Bunt, 

ter ondersteuning nafase Corona. 

 

3.2 Z22.01314 Aangepaste bekostiging onderwijshuisvesting Olivijncollege.  

Vanaf 1 augustus 2018 is het Olivijncollege (voorheen Almata Onderwijs) een nevenvestiging van het Aventurijncollege en maakt deel uit van 

Stichting Het Driespan. Vanaf deze datum heeft de gemeente Woensdrecht een wettelijke huisvestingsverplichting en wordt er jaarlijks 

een bedrag aan Stichting Het Driespan overgemaakt van € 56.767,-. Vanaf 2022 is de bekostiging in het gemeentefonds voor VSO-onderwijs 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs) aangepast. De oude bekostigingssystematiek was gebaseerd op het aantal aanwezige leerlingen, de nieuwe 

systematiek is gebaseerd op het aantal kindplaatsen. Het Olivijncollege heeft meer kindplaatsen dan leerlingen en heeft daarom recht op meer 

geld. Het college van gemeente Woensdrecht heeft daarom besloten om het besluit van 11 september 2018 in te trekken en in te stemmen met 

de aangepaste bekostiging voor de huisvesting van het Olivijncollege van €86.861,- voor 2022. Tevens krijgt het Olivijncollege extra klokuren 

bewegingsonderwijs (van 1,5 naar 3). 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de intrekking van het besluit van 11 september 2018 inzake bekostiging van de huisvesting van het Olivijncollege 

voor € 56.767,-; 

2. In te stemmen met de aangepaste bekostiging van de huisvesting van het Olivijncollege van € 86.861,- voor 2022. Dit bedrag wordt 

jaarlijks herijkt o.b.v. het aantal kindplaatsen; 

3. In te stemmen met een aanpassing van het aantal uren bewegingsonderwijs voor het Olivijncollege van 1,5 klokuren naar 3 klokuren 

uur per week. 
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3.3 Z22.02739 Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten. 

Voortzetting van de samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Halderberge in het loket Uniek Sporten voor de 

periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘Uniek Sporten’ voor de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024; 

2. Een bijdrage te verlenen van €3.018,40 in december 2022 en 2023 (€6.036,80 totaal) voor bovenstaande periode. 

 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Volmacht te verlenen aan wethouder L.G.M. van der Beek voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

 

3.4 Z22.02330 Aanvraag tijdelijke uitbreiding formatie buurtsportcoaches. 

Binnen de gemeente Woensdrecht zijn op dit moment 2 buurtsportcoaches werkzaam vanuit de BWI. De buurtsportcoaches werken volgens een 

vraag- en maatwerkgerichte aanpak. Deze aanpak maakt ons vooruitstrevend en heeft een sterke preventieve functie, maar het is ook zeer 

arbeidsintensief, waardoor de werkdruk op het moment erg hoog is. Het college heeft daarom besloten de aanvraag van de BWI voor tijdelijke 

uitbreiding van de formatie buurtsportcoaches met 0,67 fte tot eind 2023 toe te kennen in de vorm van een pilot. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de aanvraag van de BWI voor tijdelijke uitbreiding van de formatiebuurtsportcoaches met 0,67 fte tot eind 2023  

in de vorm van een pilot; 

2. De kosten van € 17.333 voor 2022 te dekken vanuit de coronamiddelen 2022; 

3. De kosten van € 52.000 voor 2023 te dekken deels vanuit de overgebleven middelen vanuit het Sportakkoord en deels vanuit de 

middelen van de Regeling Brede Combinatiefuncties 2023. 
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4 Agendapunten R. Schuurbiers 

4.1 Wijzigingsplan Vossenweg 3, Hoogerheide. 

Brabants Landschap is eigenaar van het pand aan de Vossenweg 3 te Hoogerheide. Recent is de woning uit een hoevepachtsituatie vrijgekomen. 

Na het wegen van diverse mogelijkheden is ervoor gekozen om de woning uit te geven in erfpacht. Het volledige perceel heeft op dit moment 

de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ met een bouwvlak. Bij het uitgeven in erfpacht is de wens een deel 

van het kadastrale perceel te bestemmen als ‘Natuur’ en een deel om te zetten in de bestemming ‘Wonen’ (ca. 2000 m2). 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Toepassing te geven aan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en het ontwerp wijzigingsplan “Vossenweg 3, Hoogerheide”  

6 weken ter inzage te leggen; 

2. Na de termijn van ter inzage het ontwerp wijzigingsplan definitief vast te stellen, mits er geen zienswijzen zijn ontvangen. 

 

4.2 Z22.01945 Middelen voor Fonds Stimuleringsleningen. 

De gemeente Woensdrecht heeft het Fonds Stimuleringsleningen onder gebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het Fonds 

Stimuleringsleningen is in april 2019 door middel van budget beschikbaar te stellen, geopend met € 600.000. Hiervan is in 2020 (raadsbesluit 

17 september 2020) € 200.000 overgeheveld naar het Fonds Startersleningen. Van de resterende € 400.000 zijn vanaf april 2019 54 leningen 

verstrekt en er staan nog 4 leningen gereserveerd. Het saldo van de rekening-courant is op dit moment circa € 35.000. Het college stelt de 

gemeenteraad voor om opnieuw € 400.000 beschikbaar te stellen voor het Fonds Stimuleringsleningen, zodat daaruit stimuleringsleningen 

kunnen worden verstrekt. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De gemeenteraad door middel van bijgesloten raadsvoorstel voor te stellen om: 

1. De volgende wijziging Verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente 

Woensdrecht 2019 vast te stellen;  

2. Budget beschik- en betaalbaar te stellen van € 400.000 aan SVn ten behoeve van het Fonds Stimuleringsleningen; 
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3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. 

4.3 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling Glatt-terrein 2022, Putte. 

Op het adres Putseweg 11 en 13 te Putte is vanaf 1930 tot 1995 het bedrijf Joseph Glatt gevestigd geweest. Het bedrijf vervaardigde grafzerken 

en verrichtte overig granietwerk vooral voor de tegenoverliggende Joodse begraafplaatsen. Aannemersbedrijf de Nijs Soffers wil op deze locatie 

een voorziening realiseren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw 

bestemmingsplan voor de percelen Putseweg 11 en 13 opgesteld worden.  

Op 11 november jl. besloot de raad onder meer voor deze locatie ruimtelijke kaders vast te stellen. De raad besloot om in plaats van een 

inspraakprocedure de initiatiefnemer te vragen om een omgevingsdialoog te voeren. Het verslag van de omgevingsdialoog is bij het ontwerp-

bestemmingsplan gevoegd. Het voorontwerp bestemmingsplan is toegezonden aan de Provincie en het Waterschap voor het wettelijk 

vooroverleg. Provincie en Waterschap kunnen instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hebben dan 

ook besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Glatt-terrein 2022, Putte’ 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 geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Herontwikkeling Glatt-terrein 2022, Putte”; 

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Herontwikkeling Glatt-terrein 2022, Putte” (NL.IMRO.0873.BUITxBP223xHERZ037-VG01) 

gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp. 

4.4 Voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Driehoeven. 

Op 30 juni 2020 besloot u in principe planologische medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijventerrein Driehoeven voor het 

gebied tussen de Molendreef aan de noordzijde, de Putseweg aan de oostzijde, het Puts Meulentje aan de zuidzijde en het huidige 

bedrijventerrein aan de westzijde. Ter uitvoering van uw besluit werd een voorontwerp bestemmingsplan ingediend. Het voorontwerp 
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bestemmingsplan is diverse malen onderwerp van bespreking geweest. Wij leggen u dit nu voor met het voorstel dit op basis van de Wro in 

procedure te brengen.  

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief m.b.t. het in vooroverleg brengen van het voorontwerp bestemmingsplan 

uitbreiding bedrijventerrein Driehoeven te Ossendrecht. 

 

4.5 Westerstraat 4a: ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 

Er is een aanvraag ingekomen om een uitgebreide omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 15 appartementen aan de 

Westerstraat 4a te Huijbergen in afwijking van het bestemmingsplan. Ter plaatse was tot voor kort een tegelhandel gevestigd binnen de 

bestemming Gemengd – 3. De functie woningbouw is in strijd met het bestemmingsplan. 

Burgemeester en wethouders besluiten om de ontwerp-omgevingsvergunning vast te stellen. Er is een verklaring van geen bedenkingen van de 

gemeenteraad nodig om de ontwerp-omgevingsvergunning in procedure te kunnen brengen. Burgemeester en wethouders besluiten de raad te 

verzoeken de vereiste verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Nadat de raad de ontwerp-verklaring heeft verleend, kunnen de ontwerp-

omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring in het kader van de zienswijzenprocedure als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht in procedure worden gebracht.  

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De raad voor te stellen ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 15 appartementen in afwijking 

van het bestemmingsplan een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven; 

2. De ontwerp-omgevingsvergunning vast te stellen; 

3. Nadat de raad de ontwerp-verklaring heeft verleend, toepassing te geven aan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en de ontwerp-

vergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

4. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije MER; 

5. Na de termijn van ter inzage de vergunning definitief te verlenen, mits er geen zienswijzen zijn ontvangen. 
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4.6 Z17.03252 Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Camping aan de Groene Papegaai. 

Aan de Groene Papegaai 8 in Hoogerheide ligt de camping 'Aan de Groene Papegaai'. Op het terrein van de voormalige paardenhouderij is een 

minicamping gevestigd als nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf. Het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt en de eigenaar wil doorgaan 

met de camping. Hiervoor zijn een aantal wijzigingen en uitbreidingen nodig ten opzichte van de huidige situatie. Naast uitbreiding van het 

aantal standplaatsen wordt ook voorzien in een caravanstalling. Daarnaast wordt één van de twee voormalige bedrijfswoningen (Groene 

Papegaai 6) bestemd als een burgerwoning omdat deze al zeer geruime tijd wordt bewoond door derden. Om deze wijzigingen en 

uitbreidingen mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan is inmiddels zover gevorderd dat het college 

heeft besloten om het plan als ontwerp in procedure te brengen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de aangepaste MER aanmeldnotitie gedateerd 9 mei 2022 waaruit blijkt dat de gevolgen van voorgenomen 

ontwikkeling geen significant nadelige milieu-gevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk 

maken; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Camping aan de Groene Papegaai, gedateerd 18 juli 2022, zonder exploitatieplan vast te stellen; 

3. De zienswijzenperiode voor het ontwerp bestemmingsplan te bepalen van 1 september t/m 12 oktober 2022. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z21.01591 Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2022. 

De provincie Noord-Brabant voert systematisch toezicht uit op verschillende gemeentelijke taken, het zogenaamde interbestuurlijk toezicht 

(hierna: IBT). Jaarlijks wordt toezicht gehouden op de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van archiefbeheer, financiën, 

huisvesting van vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. De voorliggende informatienota heeft 

betrekking op het uitgevoerde toezicht met betrekking tot Informatie- en Archiefbeheer. Ter kennisname aan het college. De raad wordt 

geïnformeerd via een Raadsinformatienota.   
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5.2 Z22.02652 1e begrotingswijziging BWB 2022 en Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking West-Brabant. 

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is een regionaal samenwerkingsverband dat voor elf gemeenten en waterschap Brabantse Delta 

belastingtaken uitvoert. De gemeente Woensdrecht maakt deel uit van deze samenwerking. De BWB biedt de 1e begrotingswijziging 2022 aan, 

waarin de totale deelnemersbijdrage met € 1.150.000 stijgt. 

De extra kosten komen door hogere proceskosten en beroepszaken tegen de WOZ-waarde. Vooral de WOZ-bezwaren die No Cure No Pay-

bedrijven indienen, leiden tot veel extra kosten. De BWB heeft verder een hoger ziekteverzuim, waardoor extra inhuur van extern personeel 

noodzakelijk is. De financiële bijdrage van de gemeente Woensdrecht stijgt met € 53.800 tot € 510.100. 

De gemeente Loon op Zand heeft verzocht om per 1 januari 2023 toe te treden tot de BWB. Hiervoor is een wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling nodig. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad toe te sturen waarin voorgesteld wordt: 

a. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging BWB 2022; 

b. Toestemming te verlenen aan het college van B&W voor het instemmen met de Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. 

2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de begrotingswijziging behorende bij de Financiële tussenrapportage derde 

kwartaal 2022; 

3. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking West-Brabant. 

5.3 Z22.01416 Vervanging bouwdossiers tot 2010. 

Het gezamenlijke project digitalisering bouwdossiers van zowel de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge als Woensdrecht zit in de 

afrondende fase. De fysieke bouwdossiers van de periode tot 2010 zijn gedigitaliseerd door de transitie om de WOZ-waardering om te zetten 

van m3 naar m2. De dossiers van na 2010 zijn al digitaal beschikbaar. Om de fysieke dossiers te mogen vernietigen, dient er een 

vervangingsbesluit genomen te worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor besloten het Handboek digitale 
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vervanging bouwvergunningen gemeente Woensdrecht vast te stellen. Bouwdossiers van monumenten zijn uitgezonderd van dit besluit, maar 

zijn ook gedigitaliseerd. Deze dossiers blijven fysiek leidend en blijven bewaard bij het West-Brabants Archief. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:  

 

1. Het Handboek digitale vervanging bouwvergunningen gemeente Woensdrecht vast te stellen zodat kan worden overgegaan tot 

vernietiging van de fysieke bouwdossiers tot 2010, met uitzondering van de monumentendossiers. 

 

5.4 Z22.02183 Selectielijst en e-mailbewaring. 

De VNG heeft een voorstel gedaan voor het bewaren van e-mailboxen, door aan te sluiten bij Ontwerpselectielijst e-mailbewaring 2022. De 

reden hiervoor is dat veel overheidsorganisaties worstelen met de archivering van de e-mailberichten. Het risico is dat een Woo-verzoek dan 

niet (volledig) beantwoord kan worden. Zeker wanneer een medewerker uit dienst is gegaan en zijn/haar e-mailbox is gewist. De archivaris 

adviseert niet negatief over het aansluiten bij deze selectielijst. Wel geeft hij redenen om niet aan te sluiten bij de selectielijst. Het college heeft 

besloten niet aan de sluiten op deze selectielijst, maar wel de Selectielijst 2020 te blijven hanteren. Met deze lijst wordt reeds gewerkt. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

1. De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020, opgesteld namens de gemeentelijke zorgdragers door de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, vast te stellen en niet aan te sluiten bij de Ontwerpselectielijst e-mailbewaring 2022. 

 

5.5 Overkapping gladheidbestrijdingsmachines. 

Bij de buitendienst, gevestigd aan de Doelstraat in Hoogerheide, is een overkapping gepland voor de stalling van de 

gladheidbestrijdingsmachines. Het college heeft ingestemd met het ophogen van het budget voor de realisatie van de overkapping. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het aanvullend budget voor de realisatie van de overkapping voor de gladheidbestrijdingsmachines op de locatie 

Doelstraat in Hoogerheide; 

2. De toename van de jaarlijkse afschrijvingslasten op te nemen in de Programma-begroting 2023 en de raad bij de vaststelling van de 

Programmabegroting 2023 te laten besluiten; 

3. Vooruitlopend op opname in de Programmabegroting 2023 in te stemmen met gunning van het project in verband met de 

gestanddoeningstermijn van de aanbieding; 

4. Het gestelde onder beslispunt 3 te melden in de 3e kwartaalrapportage 2022. 

5.8 Z22.02722 Tijdelijk beheer MFC de Drieschaar. 

Vanwege het onverwachte overlijden van de beheerster van multifunctioneel centrum de Drieschaar zijn er nieuwe tijdelijke beheerders 

aangesteld zodat het MFC haar deuren weer kan openen. De tijdelijke beheerders voor een periode van zes maanden zijn Kathleen Scheenaerts 

en Nick de Keyser. Zij zijn al bekende binnen het MFC aangezien zij de eigenaren zijn van sportschool Human Sports, welke eveneens in het 

MFC gevestigd is. De voorwaarden voor deze tijdelijke beheers constructie zijn vastgelegd in een huur- en exploitatieovereenkomst. Tijdens 

deze periode van zes maanden zal er een vacature worden uitgezet voor het werven van een definitieve beheerder. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de huur- en exploitatieovereenkomst ten behoeve van het tijdelijke beheer van MFC de Drieschaar. 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatie college d.d. 30-8-2022. 

1. Brabantse Waterdag (15 september): geen deelname. 

2. NVVK 90 jaar - Nazomercongres (15 september): geen deelname. 
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3. Bouwstenen voor Sociaal (16 september): geen deelname. 

4. Brabantse Wal Wielerevents (18 september): R. Schuurbiers. 

 

Het college kan - ondanks eerdere toezegging - geen acte présence geven in Calfven op zaterdag 3 september. Graag doorgeven aan de 

organisatie. Op zondag 4 september zal het college hier conform toezegging vertegenwoordigd worden door T. de Heer. 


