
College B&W 20 december 2022 

Verslag College B&W, d.d. 20-12-2022. 

 

1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen (vz), L. van der Beek, R. Schuurbiers, J. van Agtmaal (digitaal), T. de 

Heer, P. Bogers (secr). 

 

1.1 conceptverslag benw d.d. 13-12-22. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 13 december 2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.04424 Waarderen en vaststellen functie coördinator Jeugdhulp. 

Zoals bepaald in de cao gemeenten (artikel 3.1) stelt het college, als overheidswerkgever, de 

functies vast. De teammanager Zorg & Ondersteuning heeft een functie binnen het team 

waarvan de taken dermate zijn verandert dat dit een herwaardering rechtvaardigt. Op basis 

van de door de teammanager opgestelde taakinventarisatie is aan een externe specialist een 

indelingsadvies gevraagd voor de indeling van de functies in het functiehandboek van de 

gemeente Woensdrecht. Op basis van dit advies heeft het college de indeling van de 

voorgelegde functie vastgesteld. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De functie van kwaliteitsmedewerker Jeugdhulp aan te passen en te hernoemen naar 

Coördinator Jeugdhulp en op basis van de herwaardering en het afgegeven advies van 

BuitenhekPlus de indeling in het functieboek van de gemeente Woensdrecht vast te 

stellen op functiefamilie Externe dienstverlening (ED) met bandbreedte I met 

oplegprofiel functioneel leidinggevend. (functieschaal 10) 

2. De salarismutaties die het gevolg zijn van beslispunt 1 mee te nemen in de 

eerstvolgende aanpassing van de personeelsstaat. 

 

2.2 Z22.03919 Verlenging inhuur managementfuncties. 

De ambtelijke organisatie heeft ervoor gekozen om een aantal vrijgevallen 

managementfuncties niet structureel in te vullen. Deze keuze is gemaakt om de nieuwe 

gemeentesecretaris/algemeen directeur de vrijheid te geven om, in lijn met de onlangs 

gepresenteerde visie op de organisatie, de keuze te kunnen maken om deze functies in te 

vullen, het functieprofiel te wijzigen en/of takenpakket aan te passen zonder dat dit directe 

personele gevolgen heeft. De intentie is om, zodra de functie van gemeentesecretaris 

definitief is ingevuld, de functies van teammanager in te vullen. Totdat dit gerealiseerd 
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wordt kunnen we vertrouwen op de kwaliteiten van drie interim-professionals die de 

betreffende managementposities waarnemen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. € 132.548 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Personele veerkracht ten behoeve 

van de verlenging van de inhuur van interim professionals voor de waarneming van 

de functies teammanager Leefomgeving, teammanager Publieksplein en 

teammanager Maatschappelijke ontwikkeling tot en met 31 maart 2023; 

2. € 82.302 van het niet benutte deel van het salarisbudget 2023 van de teammanagers 

Leefomgeving, Maatschappelijke ontwikkeling en Publieksplein van de periode 1 

januari tot en met 31 maart 2023 toe te voegen aan de reserve Personele veerkracht; 

3. De bij dit voorstel gevoegde wijziging van de Programmabegroting 2023 vast te 

stellen; 

4. De gemeenteraad m.b.t. het benutten van de reserve Personele veerkracht te 

informeren via de Financiële tussenrapportage van he t 1e kwartaal 2023. 

2.3 Beleid mensenhandel 2022-2025. 

Op landelijk niveau zijn er de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt om 

mensenhandel te stoppen en te voorkomen. Een belangrijke afspraak is dat iedere gemeente 

beschikt over beleid inzake mensenhandel. Mensenhandel gaat over het werven, vervoeren, 

overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het 

doel die persoon uit te buiten. Er zijn vier vormen waarin mensenhandel voorkomt, namelijk 

seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen 

orgaanverwijdering. Het beleid biedt inzicht in de ontwikkelingen en activiteiten die zijn 

gericht tegen mensenhandel, zowel op regionaal als districtelijk niveau. Het district De 

Markiezaten, waar ook de gemeente Woensdrecht deel van uitmaakt, heeft dit gezamenlijk 

opgepakt. Dit heeft geresulteerd in het beleidsplan aanpak mensenhandel 2022-2025. De 

taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten en meest relevante partners worden in 

het plan weergegeven. Door een integrale inspanning ontstaat er een gezamenlijke 

uitvoering die nodig is voor de aanpak van mensenhandel. Het college heeft ingestemd met 

het beleidsplan mensenhandel 2022-2025. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Instemmen met het beleidsplan mensenhandel 2022-2025 

2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota. 

2.4 Z22.04321 voeging strafzaak inzake drugsdumping Heereweg 

Ossendrecht 2021. 

Op 13 september 2021 heeft een illegale dumping van drugsafval plaatsgevonden in 

Ossendrecht. Er is een verdachte in de zaak aangehouden. Het college van burgemeester en 
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wethouders heeft besloten zich te voegen in de strafzaak en daarmee de schade op deze 

verdachte te verhalen. De burgemeester heeft besloten volmacht te verlenen inzake de 

vertegenwoordiging in deze zaak. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

zich te voegen in de strafzaak met nummers 02-307724-22, 02-051200-22, 02-183523-

22, 02-162462-22 en 02-193922-22 aangaande de storting van drugsafval op de 

Heereweg in Ossendrecht gepleegd op 13 september 2021. 

 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

volmacht te verlenen tot het vertegenwoordigen van de gemeente inzake de voeging in de 

strafzaak met nummers 02-307724-22, 02-051200-22, 02-183523-22, 02-162462-22 en 

02-193922-22 aangaande de storting van drugsafval op de Heereweg in Ossendrecht 

gepleegd op 13 september 2021. 

 

2.5 Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid. 

De gemeente Woensdrecht heeft dienstverlening als speerpunt op de agenda staan en 

daarmee een klantgerichte focus op het leveren van producten, diensten en de participatie in 

de samenleving. Om een dienstverlenende en klantgerichte organisatie te ondersteunen, is 

het noodzakelijk dat informatiebeveiliging aansluit op het waarborgen van de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie(systemen) van de 

gemeente. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft daarvoor een Strategisch 

Informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. De hoofddoelstelling van dit Strategisch 

informatiebeveiligingsbeleid is het richting geven aan het inrichten van informatiebeveiliging 

binnen de gemeentelijke organisatie en haar ketenpartners. 

De afgelopen jaren is er gewerkt aan professionalisering op het gebied van 

informatieveiligheid vanuit het strategische informatiebeveiligingsbeleid dat gebaseerd was 

op de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Inmiddels is dit normenkader 

gemoderniseerd en over alle overheidsinstanties (Rijk, provincies, waterschappen en 

gemeenten) gelijkgetrokken. Het nieuwe normenkader, de Baseline Informatieveiligheid 

Overheid (BIO), vormt de basis voor het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid. 

 

1.    het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid vast te stellen; 

2.    de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatienota. 

 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.04438 - Indexering 2023 tarieven leerlingenvervoer. 

Samenvatting (voor openbare besluitenlijst): 

Het leerlingenvervoer heeft te maken met forse kostenontwikkelingen, als gevolg van onder 
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andere stijgingen van de cao-lonen (6,8%) en de enorme stijging van de brandstofkosten 

(6,9%). Volgens de NEA-index voor 2023 een stijging van maar liefst 13,7%. 

Om de extra kosten die dit met zich meebrengt op te vangen heeft het college van 

burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 20 december 2022 besloten hiervoor 

extra financiële middelen beschikbaar te stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Als gevolg van de NEA indexering 2023, voor het leerlingenvervoer een budget van € 

48.533,-- te dekken uit de ‘stelpost voor prijsstijgingen’. 

 

3.2 Z22.04420 Beslissing op bezwaar. 

Door de Intergemeentelijke Sociale dienst, hierna te noemen ISD, is besloten een aanvraag 

voor een eenmalige energietoeslag af te wijzen. Aanvrager heeft hierna de vraag gesteld of 

er toch een mogelijkheid is deze toe te kennen. De ISD heeft besloten deze vraag aan te 

zullen merken als een bezwaarschrift waardoor er een volledige heroverweging van het 

eerder genomen besluit plaatsvindt. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de ISD, gegrond te verklaren. 

 

3.3 Z22.04141 verlenging pilot Wijk-GGD. 

Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2022 heeft de gemeente Woensdrecht 

subsidie ontvangen voor een nieuwe aanpak personen met verward gedrag. Vanaf 1 april 

2022 is een Wijk-GGD’er werkzaam binnen de gemeente Woensdrecht. Met de inzet van de 

wijk-GGD’er willen de gemeente Woensdrecht en haar lokale partners inwoners met 

onbegrepen of verward gedrag beter en eerder gaan helpen. Uit de evaluatie van de wijk-

GGD’er blijkt dat lokale partners positief zijn over de resultaten. Er wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van de advies-/vraagbaakfunctie. Het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Woensdrecht is akkoord met het verlengen van de pilot voor een half jaar om te 

onderzoeken hoeveel uur toereikend is voor de taken van de wijk-GGD’er. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de verlenging van de pilot Wijk-GGD tot 1 juli 2023. 

2. Hiervoor middelen ter beschikking te stellen van € 20.195,60. 

3.4 Z22.00360 Verlenging overeenkomsten Wmo huishoudelijke 

ondersteuning en Wmo begeleiding. 

Gemeenten zijn op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verantwoordelijk 

voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt 
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kunnen participeren. Hieronder vallen onder andere individuele begeleiding en 

dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, kortdurend verblijf en huishoudelijke 

ondersteuning. Voor de uitvoering van deze voorzieningen zijn gezamenlijk met de 

gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen met zorgaanbieders drie overeenkomsten 

afgesloten, namelijk een Basisovereenkomst Maatschappelijke Ondersteuning, een 

Resultaatovereenkomst Begeleiding en een Resultaatovereenkomst Huishoudelijke 

ondersteuning. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 januari 2018 en eindigen op 31 

december 2023. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om deze 

overeenkomsten met twee jaar te verlengen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De Basisovereenkomst Maatschappelijke Ondersteuning te verlengen met twee jaar, 

van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. 

2. De Resultaatovereenkomsten Maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo 2015 en 

Huishoudelijke Ondersteuning Wmo 2015 eveneens te verlengen met twee jaar, van 1 

januari 2024 tot en met 31 december 2025. 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

de portefeuillehouder Sociaal Domein volmacht verlenen voor ondertekening van de 

verlengingsbrieven. 

 

 

3.5 Z22.04062 Uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden ISD Brabantse Wal 

2022. 

Per 1 januari 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

van kracht. Gemeenten werken samen met vaste lasten partners om tijdig hulp te bieden aan 

inwoners met betalingsachterstanden. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn in gemeente 

Woensdrecht lokaal afspraken gemaakt over de uitvoering van vroegsignalering. Deze 

afspraken zijn meegenomen in het regionale Uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden ISD 

Brabantse Wal 2022. Het voorstel om het Uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden ISD 

Brabantse Wal 2022 vast te stellen, is een formele bekrachtiging van de werkwijze die 

momenteel wordt uitgevoerd. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het Uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden ISD Brabantse Wal 2022 vast te stellen. 
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4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Z17.03252 Gewijzigd vast te stellen 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. Het ontwerp bestemmingsplan Camping aan de 

Groene Papegaai heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één 

zienswijze ingediend die aanleiding heeft gegeven tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is inmiddels zover gevorderd dat het college heeft 

besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Reclamant te informeren inzake de beantwoording van de ingekomen zienswijze als 

opgenomen in de toelichting onder hoofdstuk 8.4; 

2. De raad voor te stellen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze in te 

stemmen en het bestemmingsplan Camping aan de Groene Papegaai d.d. 24 oktober 

2022 gewijzigd en zonder exploitatieplan vast te stellen. 

 

4.2 Z20.02724 stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording. 

Vanaf het verslagjaar 2023 dient het college van B&W van de gemeente Woensdrecht een 

rechtmatigheidsverklaring en -verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Hiermee 

wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het 

financiële reilen en zeilen van de gemeente. 

Het college neemt kennis van de stand van zaken en de vervolgstappen qua invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording binnen de gemeentelijke organisatie en besluit de 

gemeenteraad met een raadsinformatienota te informeren. 

 

Het college heeft kennis genomen van de vervolgstappen in het kader van de invoering van 

de rechtmatigheidsverantwoording van het college vanaf het verslagjaar 2023. 

De aangeboden informatie wordt verder besproken tijdens de sessie met het college op 10 

januari 2023. 

Aan de hand van deze sessie met het college wil het college een raadsvoorstel voorgelegd 

krijgen waarin de beslispunten aan de raad worden voorgelegd en de raad verder over de 

uitgangspunten wordt geïnformeerd. 
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4.3 Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid CNO Putte. 

Teneinde de continuïteit van de CNO te Putte te kunnen waarborgen – zonder een uitgebreid 

aanbestedingsproces – dient voor een drietal diensten af te worden geweken van het 

gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Afwijken van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid is enkel mogelijk en toegestaan wanneer dit op basis van geldende 

wet- en regelgeving mogelijk is en wanneer er een deugdelijk gemotiveerd besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht is. In de huidige 

situatie kan enkel tot snelle contractvorming gekomen worden wanneer wordt afgeweken 

van de reguliere aanbestedingsprocedure. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• In te stemmen met de (samenwerkings-)overeenkomst(en)/contracten van Balans 

security, Workbuddy en het Rode Kruis; 

• Voor de contractering van de betreffende diensten op het gebied van beveiliging, 

tijdelijk ondersteunend personeel en Rode Kruis gemotiveerd af te wijken van het 

geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

• de gemeentesecretaris te mandateren om namens het college te besluiten tot het 

verrichten van verdere rechtshandelingen ten aanzien van het CNO te Putte. 

De burgemeester besluit: 

• De gemeentesecretaris een volmacht te verlenen om de gemeente Woensdrecht in en 

buiten rechte te vertegenwoordigen inzake het verlengen van de betreffende (3) 

contracten project ‘CNO Putte’. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z22.04422. 

Na het vaststellen van de Legesverordening 2023 heeft het Rijk de tarieven voor 

reisdocumenten - Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen vastgesteld en 

bekendgemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten om de legesverordening 

te wijzigen en daarbij de tarieven overeenkomstig de bekendgemaakte verhoging aan te 

passen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Woensdrecht heeft 

besloten om de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2023 vast te stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De Legesverordening 2023 te wijzigen en daarbij de tarieven voor reisdocumenten - 

Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen aan te passen. 
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2. De verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening vast te stellen. 

3. De Raad over de gewijzigde tarieven te informeren. 

 

5.2 Behandeling aanvraag St. Wjeeldrecht. 

Getoetst en akkoord door: 

Yvonne Bons (Juridische zaken ST) 

Marinka van der Mast (Teammanager ST) 

Jeffrey van Agtmaal (Portefeuillehouder) 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De voorliggende aanvraag voor corona compensatie af te wijzen. 

 

5.3 Z22.04251 - Budgetoverheveling 2022-2023. 

Ieder jaar zijn er activiteiten te benoemen die, om duidelijk aanwijsbare redenen, doorlopen 

in het volgende begrotingsjaar. Daarom wordt jaarlijks aan de raad verzocht de aan die 

activiteiten toegekende middelen reeds bij aanvang van het nieuwe begrotingsjaar over te 

hevelen, vooruitlopend op resultaatbestemming bij vaststelling van de jaarstukken in juli 

2023. Door het hanteren van deze werkwijze wordt voorkomen dat activiteiten bij aanvang 

van een begrotingsjaar moeten worden stilgelegd en wordt de begrotingsrechtmatigheid 

gewaarborgd. Bij overheveling moet rekening worden gehouden met BBV-voorschriften 

alsmede de door de raad op 23 februari 2017 vastgestelde beleidslijn. Het college van de 

gemeente Woensdrecht heeft besloten de raad een voorstel tot overheveling van budgetten 

voor te leggen voor een totaal effect van € 783.301,-. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.    De raad voor te stellen in te stemmen met het overhevelen van de budgetten op de 

bijgevoegde lijst voor een totaal effect van € 783.301,- (primaire lijst) 

2.    Aan de primaire lijst, zoals deze ter vergadering voorligt, toe te voegen de onderwerpen 

"Kolkenroute 2022" voor een bedrag van € 20.860 en "Boorputten" voor een bedrag van € 

25.000. 

 

 

 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

6.1 Ontwikkelfonds FRES-WB. 

16 regiogemeenten, 2 waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis 

werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie (RES). De in de RES 

deelnemende partijen willen bevorderen dat ten minste 50% van de opbrengsten van 

duurzame energieopwekking ten goede komen aan lokale inwoners. Om inwoners te helpen 
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in de professionele opzet van projecten wordt nu het Fonds versnelling RES West-Brabant 

opgericht, kortweg FRES-WB. FRES-WB biedt kennis en ondersteuning aan 

bewonersinitiatieven die een gezamenlijk energieproject willen opstarten of willen 

deelnemen in een groter project. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

het stuk omtrent de FRES-WB aan te houden voor nader overleg tussen T. de Heer en J. van 

Agtmaal samen met de betrokken ambtenaren. Essentie hiervan is dat mogelijk niet alle 

informatie binnen de organisatie bekend is door wisselingen op zowel bestuurlijk als 

ambtelijk niveau. Een van de onderwerpen hierbij is de definitie van de doelgroepen. 

 

6.2 Z22.04342 werkprogramma OMWB 2023. 

De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) voert voor de gemeente Woensdrecht 

taken uit op het gebied van advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving. In overleg 

met de OMWB is een werkprogramma opgesteld waarin rekening is gehouden met 

ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet, de overdracht van bodemtaken en 

waarin staat welke taken worden uitgevoerd. Het college stemt in met het werkprogramma 

2023. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het werkprogramma 2023 vast te stellen en de OMWB hierover te informeren. 

2. De financiële mutaties over de programma’s heen te verwerken met de opstelling 

P&C producten ter goedkeuring aan de raad. 

 

8 Representatie. 

8.1 representatiemap week 51. 

1.    Nieuwjaarsreceptie gemeente Alphen Chaam (4 januari): geen representatie 

2.    Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal (9 januari): geen bestuurlijke representatie. 

Ambtelijk: P. Bogers 

3.    Nieuwjaarsreceptie gemeente Tholen (9 januari): geen representatie 

4.    Nieuwjaarsreceptie BRAVIS (12 januari): geen representatie. 

 

 


