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1 Opening. 

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

 

1.1 Besluitenlijst BenW d.d. 8-3-2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 8 maart vast, na verwijdering van  'Het college is ...hierover te spreken.' 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.00366 - Onttrekking reserve personele veerkracht / Herorganisatie van taken. 

In het kader van doorontwikkeling van de ambtelijke inzet in het sociaal domein besluit het college om het vrijgevallen werk binnen het sociaal 
domein, begrotingsonderdeel Sociale Veerkracht en Gezondheid, op te vangen en op langere termijn herorganisatie van werkzaamheden 
binnen het team Maatschappelijke Ontwikkeling mogelijk te maken.  
 
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 
 
1. Vanaf 1 april te besluiten de functie Functionaris Dorpsplatforms en Buurtpreventie (schaal 8) over te hevelen naar het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling (NB. Nog in afstemming tussen het afdelingshoofd OBB en functievervuller), overheveling van bestaand budget 
2022 € 33.512 en vanaf 2023 structureel € 44.683 (0,67 fte) 
 
2. Te besluiten de formatieve uren van genoemde functie Functionaris Dorpsplatforms en Buurtpreventie (schaal 8) per 01 april 2022 
structureel, met 12 uur per week op te hogen, benodigd budget 2022 € 16.656 en vanaf 2023 structureel € 22.208 (0,33 fte) en dit te bekostigen 
door de functie Beleidsmed. Soc. Domein B (OA-II) 0,33 fte structureel af te ramen (is mogelijk vanwege het vertrek van een bestaande 
medewerker). 
De totale formatieve omvang van de Functionaris Dorpsplatforms en Buurtpreventie wordt daarmee 1 fte. 
 
3. Daarnaast vanwege verzuim vanaf 1 april tot 1 juli eenmalig € 22.500 beschikbaar te stellen voor externe inhuur op functie Beleidsmed. Soc. 
Domein B (OA-II) (schaal 10) en dit als volgt te financieren: 



College B&W 15 maart 2022 

Pagina 2 

 

- € 15.000 uit een voorziene besparing Q1 en Q2 2022 op de inzet van Teamleider MO, eerder bekostigd vanuit reserve personele veerkracht; 
- € 4.700 uit vacature-ruimte Q2 op functie Beleidsmed. Soc. Domein B (OA-II) (schaal 10) vanwege een vertrekkende medewerker; 
- Het restantbedrag van € 2.800 te onttrekken uit de reserve personele veerkracht. 
 
4. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging naar aanleiding van bovengenoemde besluiten. 
 

Toelichting 

De heer Van der Beek geeft aan dat het advies NPO gelden volgende week zal worden aangeleverd voor het college. 

 

2.2 Rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit het advies aan te houden omdat de kaart moet worden aangepast. 

 

3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Onderstal 14, Hoogerheide. 

Aan de Onderstal 14 bevindt zich een vrijstaande woning met aansluitend terrein. Woningstichting Woensdrecht wil deze woning slopen en 

vervangen door 8 nieuwe woningen in gestapelde vorm. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel vastgesteld worden. Het college heeft op 13 juli 

2021 besloten in te stemmen met het voorontwerp- bestemmingsplan dat de bouw van 8 woningen mogelijk maakt en ook in te stemmen met 

de aanmeldnotie M.e.r. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen voor inspraak en is toegestuurd aan de vooroverleginstanties. Er zijn geen 

opmerkingen gemaakt. 

Op 28 september 2021 besloot het college het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is één 

zienswijze ingediend. De zienswijze is beantwoord in de Nota zienswijzen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De raad voor te stellen de “Nota beantwoording zienswijzen” vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Onderstal 14, Hoogerheide”; 
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3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Onderstal 14, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP1207xHERZx38-VG01) vast te 

stellen. 

3.2 Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen. 

Op het adres Canadaplein 1 is het voormalige gemeentehuis van Huijbergen gevestigd. Op het adres Bergsestraat 10 is de supermarkt Coop 

gevestigd. Aannemersbedrijf de Nijs Soffers wil de supermarkt verplaatsen naar de Canadaplein 1 en daar een nieuwe supermarkt realiseren 

met daarboven 13 appartementen. Op de vrijkomende locatie wil het bedrijf vervolgens 9 grondgebonden seniorenwoningen realiseren. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor de percelen Canadaplein 1 en Bergsestraat 10 te Huijbergen 

vastgesteld worden. 

Op 11 november jl. besloot de raad onder meer voor deze locatie ruimtelijke kaders vast te stellen. De raad besloot om in plaats van een 

inspraakprocedure de initiatiefnemer te vragen om een omgevingsdialoog te voeren. Het verslag van de omgevingsdialoog is bij het ontwerp-

bestemmingsplan gevoegd. 

Het voorontwerp bestemmingsplan is toegezonden aan de Provincie en het Waterschap voor het wettelijk vooroverleg. Provincie en Waterschap 

kunnen instemmen met het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije M.e.r. ten behoeve van dit bestemmingsplan en te bepalen dat geen milieu-effectrapportage 

behoeft te worden verricht 

2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen”; 

3. De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van zienswijzen; 

4. Initiatiefnemer van uw besluit in kennis te stellen met een aangepast brief (datum). 

 

Toelichting 

NB Brief datum klopt niet 
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3.3 Afweging van binnengekomen initiatieven. 

Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld die op 1 juli 2022 in 

werking zou treden. In de geest van de omgevingswet zijn het afgelopen half jaar ruim 65 ruimtelijke initiatieven behandeld. Begin februari 

heeft Minister de Jonge bekend gemaakt dat de inwerking van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. 

Het uitstel van de wet heeft direct gevolgen voor alle bij de gemeente ingediende ruimtelijke initiatieven die hierdoor vertraging oplopen.  

De initiatiefnemers willen duidelijkheid over de te volgen procedure. Niet alle initiatieven kunnen worden behandeld via de huidige wetgeving.  

Het college van burgemeester en wethouder besloten om 10 initiatieven te selecteren die afgehandeld kunnen worden via de huidige 

wetgeving. De overige initiatieven te behandelen conform de procedure van de omgevingswet. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. in ieder geval de 10 initiatieven te behandelen volgens de WRO; 

2. als een ander initiatief nog voór 01 juni 2022 compleet wordt ingediend, zal dat  volgens de WRO worden meegenomen. Voor (extra) 

capaciteit kan worden gezorgd. Hierover niet actief te communiceren. 

3. De overige en toekomstige initiatieven te behandelen conform de procedure van de omgevingswet waarbij de concept-omgevingsvisie niet 

als expliciet criterium gehanteerd wordt, deze wel pro-actief te bespreken met de initiatiefnemer. 

4.  Op 15 juni 2022 een complete lijst van initiatieven tegemoet te willen zien die volgens de WRO zijn afgehandeld en die volgens de 

Omgevingswet worden afgehandeld. 

 

Toelichting 

NB er zijn signalen dat de Omgevingswet ook niet per 01-01-2023 zal worden ingevoerd omdat systemen dan waarschijnlijk ook nog niet 

gereed zijn. 

 

3.4 Z22.00820 Woningbouwplanning 2022-2035. 

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

woningbouwbouwinitiatieven 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 
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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 wel akkoord te gaan met de planning voor wat betreft de harde en reeds geactiveerde 

plannen. 

En: 1. De woningbouwplanning 2022-2035 aan te passen door de 'zachte' plannen op een reservelijst te plaatsen waaraan geen rechten 

ontleend kunnen worden. 

2. Voor het proces af te spreken dat als plannen van de reservelijst 'hard' worden, het met advies aan het college aan te bieden en pas op te 

nemen in de woningbouwplanning als het college akkoord is. 

3. De raadsinformatienota (bijlage 3) derhalve ook aan te passen. 

4. Het eerder uitvoeren van de locatie Semmelweiss expliciet te vermelden. 

 

Elk kwartaal wordt over de voortgang gerapporteerd. In die rapportage graag ook op te nemen welke plannen ambtelijk zijn afgewezen. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

4.1 Z22.00936 Collegevoorstel ST RK Mytylschool verlengen vervoer contract leerlingen 2022-2024. 

De Mytylschool verzorgt zelf het vervoer van hun leerlingen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deelnemers in deze overeenkomst 

zijn naast de gemeente Woensdrecht en de Mytylschool de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Rucphen, Roosendaal en Halderberge. 

Het college besluit om de samenwerkingsovereenkomst voor het leerlingenvervoer van de Mytylschool Roosendaal te verlengen van 1 augustus 

2022 tot 1 augustus 2024 om de continuïteit van het vervoer te waarborgen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

De samenwerkingsovereenkomst voor het leerlingenvervoer van de Mytylschool Roosendaal te verlengen van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 

2024. 
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4.2 Z22.00881 - Verlengen Waarderingssubsidies met 1 jaar (2023). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen en stichtingen met een jaar te 

verlengen onder dezelfde voorwaarden. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen in 2022. Diverse verenigingen hebben laten weten dat 

het opstellen van de aanvraag ook dit jaar niet haalbaar is, omdat vergaderingen niet door kunnen gaan vanwege coronamaatregelen. De 

subsidieperiode (van vier jaar) is eerder met een jaar verlengd. Dit wordt de tweede verlenging, waardoor er geen nieuwe aanvraag opgestuurd 

hoeft te worden voor 1 juni van dit jaar. Een jaar uitstel dus, de subsidie voor 2023 is hiermee geregeld. De verenigingen en stichtingen 

ontvangen hierover een brief. Het besluit geldt niet voor de grotere budgetsubsidie voor organisaties, die jaarlijks een nieuwe aanvraag in 

moeten dienen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De waarderingssubsidies voor verenigingen en stichtingen met een jaar te verlengen voor subsidiejaar 2023 onder dezelfde voorwaarden; 

2. Uitstel te verlenen voor het indienen van een aanvraag voor een waarderingssubsidie voor het subsidiejaar 2023; 

3. In te stemmen met bijgevoegde brief na aanpassing (besluit 4) omtrent het verlenen van uitstel voor het indienen van een aanvraag voor en 

het verlengen van de waarderingssubsidie voor het jaar 2023. 

4. in brief en persbericht op te nemen de relatie met coronabudget dat ook is ingezet om verenigingen die het aantoonbaar moeilijk hadden te 

compenseren. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.2 Verzoek sokkel voor snoek uit initiatievenpot. 

De gemeenteraad heeft een motie ingediend om € 5.000,- beschikbaar te stellen uit het raadsbudget. Naar aanleiding hiervan is er een offerte 

opgevraagd en vallen de kosten iets hoger uit: € 6.197,50 (excl. btw). In overleg met de gemeenteraad is afgesproken dit bedrag uit de 

initiatievenpot (= reserve ‘budget dorpsplatforms’) te betalen en de sokkel, vanwege leveranties, pas halfvasten te plaatsen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

In te stemmen met: 
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1. het inzetten van € 6.197,50 (excl. btw) ten laste van de initiatievenpot (= reserve ‘budget dorpsplatforms’) voor het maken, coaten en 

plaatsen van de sokkel bij het gemeentehuis; 

2. het budget vermeld bij beslispunt 1. op te nemen in - de aan de raad voor te leggen – 1e kwartaalrapportage 2022; 

3. de bij dit besluit gevoegde wijziging van de Programmabegroting 2022. 

mits ook plaatsing op fundament in de offerte is meegenomen. 

 

Toelichting 

NB in de offerte ook mee te nemen dat het inclusief plaatsing is (betonblokken onder de grond). 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

6.1 Gezamenlijke en adaptieve strategische programmering voor bedrijventerreinen op de Brabantse Wal. 

Het college van B&W van Woensdrecht besluit: de gezamenlijke en adaptieve strategische programmering voor bedrijventerreinen op de 

Brabantse Wal aan te bieden aan de Regio West Brabant en de provincie Noord-Brabant en wethouder Kielman het mandaat geven om de 

begeleidende (verbeterde) brief namens het college te ondertekenen. 

 

8 Representatie. 

Niet aan de orde. 


