
College B&W 10 januari 2023 

VerslagVerslagVerslagVerslag    College B&WCollege B&WCollege B&WCollege B&W, d.d. 10-01-2023. 

 

1 Opening. 

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

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 3-1-2023. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 3 januari 2023 ongewijzigd vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.04584 Suppletie aangifte ruimen explosieven. 

In de periode van december 2021 tot en met augustus 2022 zijn gedurende werkzaamheden en onderzoek voor het Integraal Kindcentrum 

Woensdrecht diverse niet gesprongen conventionele explosieven uit de 2e wereldoorlog aangetroffen. Deze zijn op een veilige 

manier verwijderd. De gemeente Woensdrecht heeft voor het daadwerkelijk veilig opruimen van deze explosieven kosten gemaakt. Alleen 

gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. 

“bommenregeling”) uit het gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele 

explosieven. Om deze kosten te dekken, wordt op grond van de ‘bommenregeling’ van het gemeentefonds een eenmalige suppletieuitkering 

aangevraagd bij het Rijk voor 68% van de gemaakte explosievenopsporingskosten. Voor 1 april 2023 wordt een raadsbesluit gezonden naar het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

1. De gemeenteraad voor te stellen de kosten in verband met het opsporen en ruimen van oude conventionele explosieven uit de 2e 

 wereldoorlog vast te stellen op € 487.726 exclusief btw; 
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2. De gemeenteraad voor te stellen het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een aanvullende 

uitkering uit het gemeentefonds van € 331.654 (zijnde 68% van € 487.726 ) voor de kosten van het ruimen van deze explosieven. 

 

2.2 Z22.04487 Tijdelijke inhuur capaciteit behandeling aanvragen Energie Noodfonds. 

Door de gemeente Woensdrecht is de subsidieregeling ‘Energie noodfonds verenigingen 2022-2023’ vastgesteld. Met deze regeling is invulling 

gegeven aan de motie van de gemeenteraad om het aantal verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, 

die door de aanhoudende stijgende energiekosten in de problemen komen, te kunnen compenseren. Om de subsidieaanvragen te beoordelen 

en van advies voor besluitvorming te voorzien is uitbreiding van personele capaciteit nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft 

besloten de kosten voor deze tijdelijke extra personele capaciteit te betalen uit de Reserve personele veerkracht. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Voor de uitvoering van de subsidieregeling Energie Noodfonds verenigingen 2022-2023, € 8.100 beschikbaar te stellen ten laste van de 

Reserve personele veerkracht voor extra personele capaciteit; 

2. Mandaat te verlenen aan de teammanager Informatie & Ondersteuning om te beslissen op de aanvragen Energie Noodfonds 

Verenigingen 2022-2023 binnen de vastgestelde criteria van deze regeling. 

 

2.3 Z22.03581 Last onder dwangsom. 

Naar aanleiding van diverse klachten uit de omgeving hebben toezichthouders van de gemeente Woensdrecht diverse controles op een perceel 

in Hoogerheide uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er hout wordt verwerkt en opgeslagen. De schaal waarop en de continuïteit waarmee 

hout verwerkt wordt, is zodanig dat dit de huishoudelijke gebruikssfeer overstijgt. Ook wordt vanuit dit perceel brandhout verkocht via 

facebook en marktplaats. Detailhandel is specifiek uitgezonderd binnen deze woonbestemming. Het gebruik dat momenteel van het perceel 

wordt gemaakt is geen gebruiksfunctie die in planologisch opzicht toelaatbaar kan worden geacht. Het college heeft daarom besloten lasten 

onder dwangsom op te leggen aan zowel de eigenaar en gebruiker van het perceel, teneinde de overtreding te doen opheffen. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

  Lasten onder dwangsom op te leggen ten (maximale) bedrage van € 15.000,- conform de ‘Beleidsregel dwangsommen gemeente  

Woensdrecht’ aan de eigenaar en gebruiker van het perceel Antwerpsestraatweg 80 te Hoogerheide. 

 

2.4 Z22.04482 Aanwijzen functie voor bijzondere regeling voor de werktijden. 

Voor het garanderen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening is het noodzakelijk dat een aantal diensten op bepaalde tijden 

beschikbaar zijn. Dit betekent voor de functies die deze dienstverlening verrichten dat de werktijden door de organisatie worden vastgesteld. 

Het betreft hier de functie van Facilitair Dienstverlener. Daarom wijst het college, conform de lokale werktijdenregeling, de functie die deze 

diensten verleent aan als functie waarvan de werktijden door de organisatie worden vastgesteld. Dit betekent dat artikel 5.5 Bijzondere regeling 

voor de werktijden en, als gevolg daarvan, ook artikel 3.19 Overwerkvergoeding van de Cao Gemeenten van toepassing is op de 

arbeidsvoorwaarden voor de betrokken medewerkers. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

  De functie Facilitair Dienstverlener (VU-I) en daarvoor in de plaats tredende functies, ingaande 1 augustus 2022 aan te wijzen als functie 

   waarvoor de werktijden door de organisatie worden vastgesteld. 

 

2.6 Z23.00041 Collegevoorstel urenoverheveling. 

De regisseur leefbaarheid heeft in 2022 30 uren extra gewerkt. Deze extra uren zijn ontstaan omdat zij vanuit haar rol zowel voor sociaal als 

voor leefomgeving bij alle bewonersavonden aanwezig geacht te zijn. In 2022 betrof het circa 60 avonden waarop zij extra inzet heeft 

gepleegd. Het grootste deel heeft zij kunnen compenseren door het jaar heen, maar het was niet mogelijk, vanwege een volle werkagenda  

om alle uren te compenseren. Met de betrokken medewerkster is afgesproken dat zij de extra uren in het eerste halfjaar zal opmaken., 

Daarnaast zal er komend jaar aandacht aan de extra ureninzet worden gegeven, zodat er voor 2023 geen overschrijding van de toegestane 

uren zal ontstaan. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

  Toestemming te geven om de 30 extra uren van de regisseur leefbaarheid, die in 2022 zijn gemaakt over te hevelen naar 2023. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

3.1 Z22.03973  Jaarverslag Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2021-2022. 

Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks de raad te informeren over het laatst afgesloten school- of cursusjaar in de gemeente gevoerde 

beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Gemeente Woensdrecht maakt deel uit van de 

gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant. De uitvoering van deze GR is bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) 

West-Brabant belegd. Gemeente Woensdrecht neemt de verzuimadministratie van het RBL af en participeert daarnaast in de 

netwerksamenwerking West-Brabant West. Binnen de netwerksamenwerking voert gemeente Woensdrecht, samen met gemeenten Bergen op 

Zoom, Halderberge, Roosendaal en Steenbergen haar (beleidsmatige) taken uit op het gebied van Leerplicht en RMC. Middels bijgevoegde 

raadsinformatienota wordt de raad geïnformeerd over het jaarverslag RBL West-Brabant 2021-2022. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant 2021-2022; 

  2. Middels bijgevoegde raadsinformatienota de raad te informeren over het jaarverslag RBL 2021-2022. 

 

3.2 Z22.04543 (Concept)toekomstvisie GGD West-Brabant: "Wij maken gezond gewoon 2023-2033". 

De GGD West-Brabant heeft haar ambities over de periode 2018-2022 verwoord in de “Agenda van de toekomst 2018-2022”. Deze periode 

loopt af. Voor de komende periode is een nieuwe toekomstvisie opgesteld met de titel “Wij maken gezond gewoon 2023-2033”. 

De visie is een lange termijn ambitie die aangeeft hoe de publieke gezondheid van de inwoners kan worden versterkt en de rol van de GGD 

hierin. De gemeenteraden in de regio West-Brabant worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. 
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Het college van B en W van de gemeente Woensdrecht heeft besloten: 

 

  De raad  voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de (concept) toekomstvisie "Wij maken gezond gewoon 2023-2033"  

  van de GGD West-Brabant. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

 

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de (concept) toekomstvisie "Wij maken gezond gewoon 2023-2033" van de    

GGD West-Brabant. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatiemap week 2. 

Samen in de Regio (7 februari): geen representant. 

 


