
College B&W 13 december 2022 

Verslag College B&W, gehouden op datum 13-12-2022. 

 

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. 6-12-2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 6 december 2022 vast met de 

opmerking dat in de verslagen alleen de genomen besluiten worden vastgelegd. Bij een 

gewijzigd besluit wordt derhalve alleen het gewijzigd besluit vermeld en niet ook het 

voorgestelde besluit. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.02514 Samenwerkingsconvenant Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren Brabantse Wal en Tholen. 

De buitengewone opsporingsambtenaar (boa) ziet toe op de naleving van regelgeving binnen 

een gemeente. Vanaf 1 januari 2023 zal de gezamenlijke brede boa-pool van de gemeente 

Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen ophouden te bestaan. Dit betekent 

dat de gemeente Woensdrecht twee eigen boa’s zal aanstellen. Om flexibel op te kunnen 

treden bij personele knelpunten, zoals ziekte of extra ondersteuning bij bijzondere situaties, 

zoals (dreigende) incidenten, handhavingsacties of grote evenementen kan er voor 

aanvullende capaciteit een beroep worden gedaan op boa’s van de hierboven genoemde 

gemeenten. Om daadwerkelijk onderlinge vervanging of ondersteuning in te kunnen en 

mogen zetten is het noodzakelijk dat tussen de 4 gemeenten een overeenkomst wordt 

aangegaan. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft ingestemd met het 

samenwerkingsconvenant ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaren Brabantse Wal en Tholen’, 

waarin juridisch is geborgd dat de boa’s van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, 

Steenbergen en Tholen bevoegd zijn op te treden op elkaars grondgebied. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Instemmen met het samenwerkingsconvenant, waarin juridisch is geborgd dat de boa’s van 

de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen bevoegd zijn op te 

treden op elkaars grondgebied. 

 

2.2 Ingekomen stukken - RWB Actualiteitenoverzicht d.d. 7 dec 2022. 

o.v.v. Burgemeester Adriaansen 

Het college heeft kennisgenomen van het Integraal actualiteitenoverzicht van de RWB en wil 

dit betrekken bij het Strategisch Beraad RWB (SB RWB) op 14 februari 2023. 
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3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.04235 - Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid 2023. 

Sinds 2018 zijn er vanuit Rijkswege veranderingen doorgevoerd rond het 

onderwijsachterstandenbeleid, met gevolgen voor het onderwijs, kinderopvangaanbieders en 

voor gemeenten. Het gaat dan over aanscherpingen van kwaliteitseisen, scholingsniveau van 

beroepskrachten en invoering van nieuwe functies binnen de kinderopvang. 

Ook is er sprake van een nieuwe verdelingssystematiek van de financiële middelen die de 

gemeenten specifiek voor het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Gemeenten waren al 

verplicht om met ingang van 1 augustus 2020 16 uur (ipv 10 uur)voor- en vroegschoolse 

educatie aan te bieden. Daarnaast zijn sinds 1 januari 2022 alle kindcentra die voorschoolse 

educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse 

educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te 

verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het 

coachen van pedagogisch medewerkers. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gemeentelijk beleid hierop is aangepast 

met de vastgestelde beleidsnotitie “Taal doen we samen”. De uitvoering hiervan is vastgelegd 

in het “Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid gemeente Woensdrecht 2020-

2023 

In de vergadering van 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders 

besloten de te hanteren tarieven voor 2023 vast te stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. het subsidie-uurtarief over 2023 vast te stellen op € 10,99 per kind per uur (e.e.a. op 

basis van de VNG indexatie te weten 5,58 %). 

2. Het bedrag voor de PBMer voor 2023 vast te stellen op € 42,23 per uur (e.e.a. ook op 

basis van de VNG indexatie te weten 5,58 %). 

 

3.2 Z22.00604 Aanvullende indexatie OVA 2022 e.v. 

In aanvulling op de reguliere jaarlijkse indexering heeft de VNG op 9 november 2021 de 

gemeenten opgeroepen om de looncomponenten in tarieven te verhogen met 1,13 %, met 

ingang van 1 januari 2022. Dit is het gevolg van ontwikkelingen binnen de CAO’s die gelden 

binnen de zorg- en welzijnssector. Om de extra uitgaven te kunnen compenseren heeft het 

Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om de extra OVA-indexering van 

1,13 % structureel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, toe te kennen aan onze 

welzijnspartners, namelijk de Brede Welzijnsinstelling, MEE West-Brabant en WijZijn 

Traverse. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• De extra OVA-indexering van 1,13 % structureel toe te kennen aan de 

welzijnspartners Brede Welzijnsinstelling, MEE West-Brabant en WijZijn Traverse met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022; 

• De extra OVA-indexering op te nemen in de financiële tussenrapportage over 

het vierde kwartaal 2022 middels bijgevoegde begrotingswijzing en hiermee het 

budget van € 8.250 in 2023 te dekken uit de ‘stelpost voor prijsstijgingen’ en daarna 

structureel in de begroting te verwerken. 

 

3.3 Z22.02026  Subsidieaanvraag Bibliotheek West-Brabant 2023-2024 en 

subsidievaststelling 2021. 

Iedere inwoner van Nederland heeft het recht om gebruik te maken van de openbare 

bibliotheek. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk en subsidieert 

hiervoor Bibliotheek West-Brabant. De bibliotheek levert vanuit haar vijf wettelijk functies, 

kort samengevat: lezen, leren en informeren een bijdrage aan de beleidsdoelen van de 

gemeente Woensdrecht. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om de 

subsidie 2021 van Bibliotheek West-Brabant vast te stellen en Bibliotheek West-Brabant voor 

2023 en 2024 subsidie toe te kennen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De subsidie 2021 van Bibliotheek West-Brabant ongewijzigd vast te stellen op €297.094; 

2. Bibliotheek West-Brabant voor 2023 en 2024 een budgetsubsidie toe te kennen van 

maximaal €300.606,00; 

3. De aanvraag voor de financiering voor het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) van 

€18.145,00 in 2023 te behandelen als er meer duidelijkheid is over de wettelijke borging 

van IDO’s bij gemeenten en de financiering hiervan; 

4. In te stemmen met de subsidieovereenkomst en prestatieafspraken 2023 en 2024. 

 

3.4 Z22.02079 Subsidieaanvraag MEE West-Brabant  2023-2024. 

Stichting MEE West-Brabant verzorgt voor onze inwoners de formele cliëntondersteuning en 

biedt professionele ondersteuning door het geven van informatie, advies en algemene 

ondersteuning. Door het geven van subsidie kan MEE deze activiteiten doen en daardoor 

bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Op basis van de door MEE 

West-Brabant ingediende stukken heeft het college besloten de subsidie 2021 ongewijzigd 

vast te stellen. Gezien het belang van de activiteiten van MEE voor de samenleving en onze 

inwoners, wordt subsidie toegekend voor 2023-2024. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 
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1. De subsidie van 2021 van MEE West-Brabant ongewijzigd vast te stellen op € 

115.594. 

2. MEE West-Brabant voor 2023 en 2024 een subsidie toe te kennen van € 118.484,--. 

3. In te stemmen met de prestatieafspraken voor 2023 en 2024. 

 

 

 

3.5 Z22.04192 Indexaties budgetsubsidies 2023. 

De gemeente Woensdrecht heeft op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Woensdrecht verschillende subsidiepartners. Jaarlijks worden de welzijnssubsidies 

geïndexeerd. In de programmabegroting van 2023 is aangegeven dat het dat het 

totaalbedrag van het subsidieplafond nog zal worden verhoogd als gevolg van indexeringen 

van budgetsubsidies. Bij het in behandeling nemen van subsidieaanvragen voor 2023 zal dit 

mee worden genomen. Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld het subsidieplafond voor 

2023 structureel op te hogen met €72.739,00. 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten de raad voor te stellen het 

subsidieplafond op te hogen en de begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

de raad voor te stellen: 

• om in te stemmen met het ter beschikking stellen van een bedrag van €72.739,00 

ten behoeve van de indexatie budgetsubsidies 2023; 

• om de begrotingswijziging 2023 vast te stellen en daarmee het budget van 

€72.739,00 te dekken uit de ‘stelpost voor prijsstijgingen 

 

3.6 Z22.03704 Subsidieaanvraag WijZijn 2023-2024. 

Op grond van de subsidieverordening wordt van alle organisaties verwacht dat zij de 

jaarstukken 2021 en de begroting 2023 en 2024 vóór 1 juni 2022 aanleveren. WijZijn heeft 

deze stukken op 29 mei 2022 aangeleverd. Op basis van deze stukken heeft het college 

besloten de subsidie 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 291.084. Voor 2023 en 2024 

wordt een subsidie toegekend van maximaal € 298.480,--. WijZijn is als eerstelijns 

voorziening een eerste ‘vangnet’ voor inwoners met een hulp- en/of ondersteuningsvraag 

en kan hierdoor onze inwoners juiste en tijdige hulpverlening bieden. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De budgetsubsidie 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 291.084. 

2. WijZijn voor 2023 en 2024 een budgetsubsidie toe te kennen van maximaal € 

298.480. 
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3. In te stemmen met de prestatieafspraken voor 2023 en 2024. 

 

3.7 Z22.02030 Aanvraag subsidie BWI 2023. 

De Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) is een welzijnsorganisatie die werkt 

aan waardevolle verbindingen tussen mensen, tussen groepen in de samenleving en tussen 

organisaties. Zij doen dit door mee te denken of hulp- of ondersteuningsdiensten op te 

zetten, mensen met ideeën met elkaar te verbinden en door signalen af te geven als er meer 

nodig is. Samen met MEE, WijZijn en de Bibliotheek zijn zij de grootste subsidiënten binnen 

de gemeente Woensdrecht. 

Op grond van de Subsidieverordening wordt van deze organisaties verwacht dat zij jaarlijks, 

vóór 1 juni de jaarstukken en de begroting aanleveren. De BWI heeft deze stukken 31 mei 

2022 aangeleverd. Op basis van deze stukken heeft het college besloten de subsidie 2021 

ongewijzigd vast te stellen op € 668.630. Voor 2023 wordt een subsidie toegekend van 

maximaal € 688.657. Het college heeft ingestemd met de prestatieafspraken voor 2023. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het budget van de BWI voor 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 668.630. 

2. De BWI voor 2023 een reguliere subsidie toe te kennen van maximaal € 688.657. 

3. In te stemmen met de prestatieafspraken voor 2023. 

 

3.8 Z22.03594 Collegevoorstel subsidieregeling ‘Energie noodfonds 

verenigingen 2022-2023’. 

Op 29 september 2022 heeft de raad unaniem een motie aanvaard die het college verzoekt 

verenigingen te ondersteunen met betrekking tot de stijgende kosten. Het college van de 

gemeente Woensdrecht heeft besloten de subsidieregeling ‘Energie noodfonds verenigingen 

2022-2023’ vast te stellen. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de motie van de 

raad. Het aantal verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk 

vastgoed welke door de aanhoudende stijgende energiekosten in de problemen gaan komen, 

kunnen een aanvraag doen op de subsidieregeling ‘Energie noodfonds verenigingen 2022-

2023’. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De subsidieregeling ‘Energie noodfonds vereniging 2022-2023’ vast te stellen; 

2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota. 
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3.9 Z16.00828 IKC Woensdrecht. 

In 2020 is door de raad ingestemd met bouw en exploitatie van het Integraal Kindcentrum 

Woensdrecht (IKC) door de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). De 

aanbestedingsprocedure van het IKC is inmiddels doorlopen door SMV en heeft geleid tot het 

voornemen tot de uiteindelijke keuze voor bouwbedrijf Winters. Voordat tot definitieve 

gunning door SMV kan worden overgegaan is finale instemming van de gemeenteraad 

vereist voor het aanbestedingsbedrag. 

Bij analyse van de aanbesteding is gebleken dat er qua bevoegdheden en doorlegging van 

het bouwheerschap een aantal zaken niet correct zijn geregeld. Met dit collegevoorstel 

besluit het college in te stemmen met enkele tussentijdse reparaties om daarmee de verdere 

besluitvorming van het IKC project mogelijk te maken. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• In te stemmen met het laten uitvoeren van het bouwheerschap en alle bijbehorende 

handelingen door de Stichting Maatschappelijk Vastgoed namens de gemeente 

Woensdrecht ten aanzien van het IKC Fortuna te Woensdrecht. 

• Het besluit van de voorlopige gunning aan Winters te bekrachtigen 

• De wethouder Onderwijs en de wethouder Ruimtelijke ordening te mandateren om 

namens het college te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen in de 

stuurgroep van het IKC Woensdrecht. 

• Het college stemt in met het reeds nu indienen van de aanvraag voor de 

Omgevingsvergunning voor de realisatie van het IKC. Mocht het in de raad niet 

komen tot besluitvorming over de realisatie van het IKC, dan is de aanvrager hiervoor 

geen leges verschuldigd." 

 

 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Z22.04305 - RIB Regionale Woondeal. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De gemeenteraad door middel van een raadsinformatie brief te informeren over de 

voorbereiding van de regionale woondeal West-Brabant West. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z22.04191 Beantwoording art. 34 vraagt PvdA m.b.t. beheer 

Multifunctionele Centra gemeente Woensdrecht. 

Zie bijlages. 

Het college complimenteert de steller met de duidelijke beantwoording. 
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Enkele kleine redactionele aanpassingen: 

Vraag 9: Naar de mening van het college is er geen sprake van een conflict maar een verschil 

van inzicht in het gebruik van het MFC als CNO. 

 

Vraag 7: De inschrijvingstermijn sloot aanvankelijk op 11 december maar is verlengd naar 18 

december 2022. 

 

Vraag 11: Het college heeft op 6 december ingestemd met ....(zie collegebesluit van 6 

december) 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatiemap week 50. 

1.    Nieuwjaarsreceptie Gemeente Bergen op ZOom  (11 januari): S. Adriaansen, L. van der 

Beek, R. Schuurbiers, T. de Heer en P. Bogers 

2.    Nieuwjaarsreceptie Provincie Noord Brabant (12 januari): S. Adriaansen, T. de Heer en R. 

Schuurbiers 
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