
College B&W 6 december 2022 

Verslag College B&W, d.d. 06-12-2022. 

 

1 Opening. 

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

Afwezig (mk): J. van Agtmaal 

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 29-11-22. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 29 november 2022 vast met de 

volgende opmerkingen: 

-    Rondvraag S. Adriaansen dient te worden aangevuld met: "Ook de gemeenteraad dient 

als bevoegd gezag de betreffende correspondentie van de Raad van State te ontvangen". 

-    Rondvraag L. van der Beek: 2e vraag (Woo-verzoek dorpsplatform) dient te worden 

geplaatst als item 2 bij T. de Heer. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.03575 Huis van Morgen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de organisatie van het Huis van 

Morgen duurzaam over te dragen aan externe partijen. 

 

Het college stelt het besluit gewijzigd vast: 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1.    In te stemmen met het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Huis van 

Morgen per 31 januari 2022. (zie bijgevoegd addendum). 

2.    De gemeenteraad over voorgenoemde besluit informeren conform bijgesloten 

raadsinformatiebrief en het moment van toezending aan de gemeenteraad af te stemmen 

met de overige deelnemende gemeenten. 

 

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit: 

wethouder L. van der Beek, op grond van artikel 171 lid 2 van de gemeentewet, volmacht te 

verlenen om de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

 

 

3.2 Z22.03582 - Collegevoorstel verzoek tot voorwaardelijke bijdrage aan 

BWI bij overname ’t Blickvelt. 

De beheerster in Dorpspunt ’t Blickvelt te Woensdrecht is gestopt. De gemeente ziet graag 

dat 
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de sociaal maatschappelijke activiteiten in Woensdrecht doorgang kunnen vinden. De 

woningstichting heeft een nieuwe beheerder geworven, maar hiervoor waren behalve de BWI 

verder geen geïnteresseerden. Vanuit de gemeente is er positief gereageerd op deze 

mogelijkheid en wil daarom graag ingaan op het verzoek van de BWI om onder voorwaarden 

maximaal € 12.000,- (incl. btw) bij te dragen om daarmee de (voorlopig) eenjarige overname 

mogelijk te maken. 

 

Het college stelt het besluit gewijzigd vast. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

in te stemmen met het verzoek van de BWI om maximaal € 12.000 (incl. btw) bij te dragen - 

aan de kosten van de huur en elektriciteit - in het geval dat het jaar met een 

negatief resultaat  afgesloten wordt om daarmee de (voorlopig) eenjarige overname mogelijk 

te maken. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 representatiemap week 49. 

1.    Raadhuisstraat Hoogerheide (De Nijs) op 19 december: L. van de Beek en R. Schuurbiers 

2.    Samen in de Regio (Vliegbasis Woensdrecht) op 26 januari 2023: S. Adriaansen en L. van 

der Beek 

3.    Strategisch Beraad RWB (SR RWB) te Hoogerheide op 14 februari 2023: S. Adriaansen, R. 

Schuurbiers, T. de Heer en P. Bogers. 

 

Met betrekking tot de representatieactiviteit 'Bezoek Oorlogsmonumenten' op  24 december 

zou T. de Heer het college vertegenwoordigen in de kern Putte. T. de Heer is echter 

verhinderd. Het bestuurssecretariaat wordt verzocht te bezien of, door te schuiven in de 

tijdstippen, een van de andere collegeleden dit kan overnemen. 

 

De Nieuwjaarsreceptie van de Provincie is nog niet in de representatielijst opgenomen. Het 

bestuurssecretariaat wordt verzocht dit op de agenda van 13 december te plaatsen. 

 

Op 14 december (12:15 uur) zou J. van Agtmaal het college vertegenwoordigen bij 

basisschool Delphin waarbij het schoolplein (deels) wordt omgevormd tot moestuin. 

Indien de agenda het toelaat zal T. de Heer hem vervangen anders zal L. van der Beek deze 

representatie overnemen. 
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