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Verslag College B&W d.d. 08-03-2022. 

 

1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen, H. de Waal, L. van der Beek, J. van Agtmaal, H. Kielman en A. Baart 

 

1.1 Besluitenlijst BenW 2 maart 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 02 maart 2022 vast met aanpassing van de te publiceren toelichting 'Z21.02404 Huis van 

Morgen' en burgemeester wenst aan tekenen geen prijs te stellen op de persoonlijke parkeerplaats.' 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.00775 Vaststellen werktijden Wijk- en dorpsbeheer. 

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 functies bij de buitendienst (wijk- en dorpsbeheer). Daarom wijst het college, conform de lokale werktijdenregeling, de functies 

die deze diensten verlenen aan als functies 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 functies: 

• Team Wijk- en dorpsbeheer 

• Meewerkend voorman plus (VU-I) 

• Algemeen medewerker gemalen en pompinstallaties (VU-I) 
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• Algemeen medewerker bomenbeheer (ETW) (VU-I) 

• Algemeen medewerker (VU-II) 

en daarvoor in de plaats tredende functies, ingaande 1 januari 2022 aan te wijzen als functies waarvoor de werktijden door de organisatie 

worden vastgesteld. 

 

2.2 Z22.00777 vaststellen personeelsbeleid: Gesprekscyclus. 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe gesprekcyclus voor het ambtelijk personeel ontwikkeld.Deze nieuwe 

cyclus vervangt de huidige personele jaarcyclus (PJC) en heeft de instemming van de ondernemingsraad ontvangen. 

Het college stelt de nieuwe cyclus vast, daarmee wordt deze cyclus onderdeel van het personeelshandboek van de gemeente Woensdrecht. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het voorliggende beleid Gesprekscyclus gemeente Woensdrecht vast te stellen 

2. Het huidige beleid personele jaarcyclus (PJC) in te trekken 

3. Het personeelshandboek van de gemeente Woensdrecht conform besluitvorming aan te passen 

Toelichting 

A.Baart geeft uitleg bij de vraag: "hoe zorg je ervoor dat dit nu ook echt gebeurt?' 

 

3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Z22.00745 Concept Omgevingsvisie voor inspraak. 

De gemeente Woensdrecht bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een verplicht onderdeel is de vaststelling van een 

Omgevingsvisie waarin de ambities en koers voor de (fysieke) ontwikkeling van Woensdrecht zijn vastgelegd. Uit het oogpunt van een 

zorgvuldige voorbereiding van deze visie, schrijft de inspraakverordening van de gemeente Woensdrecht voor dat ingezetenen en 
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belanghebbenden in staat worden gesteld een reactie te geven op de concept Omgevingsvisie. Vandaar dat zij gedurende een periode van zes 

weken in staat worden gesteld een schriftelijke reactie te geven, die wordt meegewogen in de besluitvorming door de gemeenteraad. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De concept-Omgevingsvisie, conform artikel 4 van de Inspraakprocedure 2013 van de gemeente Woensdrecht, gedurende een periode van zes 

weken ter inzage te leggen, waarbij ingezetenen en belanghebbenden gedurende deze periode in de gelegenheid worden gesteld een 

schriftelijke reactie te geven. 

 

Toelichting 

Compliment voor het concept. Er ligt een degelijk stuk. Dit biedt het college graag aan voor inspraak. 

 

3.3 Woningbouwplanning 2022-2035. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de woningbouwplanning te actualiseren. Alle bekende woningbouwinitiatieven 

zijn integraal afgewogen en beoordeeld. Met oog op het besluit van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de 

Omgevingswet uit te stellen naar een nader te bepalen datum wordt er voor initiatiefnemers duidelijkheid gecreëerd over de te doorlopen 

procedure (Wet ruimtelijke ordening of de Omgevingswet). 

De woningbouwplanning is een afwegingskader voor alle woningbouwplannen. Woningbouwinitiatieven worden in de woningbouwplanning 

opgenomen en worden waar nodig afgestemd op de behoefte, zoals omschreven in de Woonvisie 2021-2025. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: De woningbouwplanning 2022-2035 nog aan te houden en volgende week opnieuw te 

agenderen opdat iedereen deze nog kan lezen. 

 

NB besluit aangepast 
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4 Agendapunten L. van der Beek. 

4.1 Z22.00479: Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en waar mogelijk te begeleiden naar betaald werk. 

Door corona is er een achterstand op de inzet van trajecten. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om middelen vrij te 

maken om een impuls te geven aan de uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de uitkering. 

 

In te stemmen met de voorzetbegroting Participatiebudget en dit te bekostigen door: 

1. De eenmalige kosten van € 46.957 voor de impuls uitstroom bijstandsgerechtigden ten laste te brengen van het restant van de coronagelden 

TOZO en TONK; 

2. Mee te nemen in het nieuwe collegewerkprogramma en via dat programma in de perspectievennota 2023 en volgende. 

 a. De subsidie Start to Grow ten laste te brengen van programma 4. Economie en daarvoor het bedrag via de Perspectievennota structureel op 

te hogen met €18.536,--; 

b. De kosten van het project Woensdrecht Schoon (ca. € 26.000) met ingang van het jaar 2022 ten laste te brengen van: 

a. de verwachte inkomsten voor het jaar 2022 van de subsidie zwerfafval van € 22.500 in het product 3.3 Beheer openbaar gebied; 

b. voor een bedrag van € 3.500 ten laste van de perspectievennota binnen het product 3.3 Beheer openbaar gebied; 

c. met ingang van 2023 volledig ten laste van de perspectievennota te brengen binnen het product 3.3 Beheer openbaar gebied. 

 

Toelichting 

besluit aangepast 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 
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8 Representatie. 

8.1 Opening wielerseizoen gemeente Woensdrecht 20 maart: Woensdrecht, 27 maart: Huijbergen 

wie van het college lost het startschot bij de elite/beloften/amateurs op: 

20 maart in Woensdrecht 

en op 

27 maart in Huijbergen 

 

De heer De Waal: 20 maart 2022 

De heer Kielman: 27 maart 2022 

 

8.2 Boerenmaaltijd ks De Snoeken op 26 maart v.a. 18.15 uur. 

De heren Van Agtmaal en Van der Beek zijn verhinderd. A. Baart onder voorbehoud. 

 

8.3 Fanfare De Volharding: uitnodiging concert op 2 april 

De heer Van der Beek en partner. 

 


