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1 Opening. 

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

 

1.1 Verslag BenW van 15 maart 2022. 

Het college van B&W van Woensdrecht stelt het verslag van zijn vergadering van 15 maart 2022 vast. 

 

Toelichting 

NB 1: het college vraagt aandacht voor de uitgaande brieven, adviezen en publicaties. collegebesluit = brief via college. in het bijzonder: 

brieven subsidie; beleidsregel 2.2 Rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide; brief 3.2 Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling voormalig 

gemeentehuis Huijbergen; aanpassing en infonota woningbouwplanning; 

NB 2: graag nog aanpassen de toelichting bij 2.1 Z22.00366 voor publicatie. 

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

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z21.02999 Benoeming vertrouwenspersonen. 

De gemeente Woensdrecht wil een veilige werkomgeving creëren voor haar medewerkers. Een van de faciliteiten die medewerkers geboden 

wordt, is bijstand in het melden van ongewenst gedrag of het melden van een vermoeden van misstanden. Deze bijstand wordt verleend door 

vertrouwenspersonen. Dit is vastgelegd in de regeling vertrouwenspersoon dat een onderdeel is van het integriteitsbeleid. Met instemming van 

de ondernemingsraad worden twee medewerkers benoemd die de rol van vertrouwenspersoon, naast hun functie, zullen vervullen. Naast de 

interne vertrouwenspersonen is ook een externe vertrouwenspersoon via de arbodienst beschikbaar. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Conform de vastgestelde regeling vertrouwenspersoon uit het integriteitsbeleid gemeente Woensdrecht 

1. De heren M.P. van Dort en L.P.M. Hoendervangers te benoemen als vertrouwenspersoon voor de ambtelijke organisatie van de gemeente 

Woensdrecht 

Toelichting 

NB communiceren in de organisatie incl. vrouwelijke vertrouwenspersoon en ongewenste benadering. 

 

2.2 Z22.01053 Corrigeren formatiebudget functie medewerker Receptie. 

Wegens structurele knelpunten in de formatie/bezetting van de functie medewerker Receptie (OS-III) heeft het college besloten de formatie van 

deze functie per 1 april 2022 structureel te verhogen naar 1,67 fte. Deze structurele uitbreiding van 0,67 fte wordt bekostigd door de formatie 

van meerdere functies binnen team Publieksplein te herstructureren. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De formatie van de functie medewerker Receptie (OS-III) per 1 april 2022 structureel te verhogen met 60 uur (circa 0,6667 fte en € 

34.488,- per jaar); 

2. De uitbreiding budgetneutraal uit te voeren door niet benutte formatieve ruimte binnen het team Publieksplein te herstructureren. 

 

3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Glatt-terrein 2022, Putte. 

Op het adres Putseweg 11 en 13 te Putte is vanaf 1930 tot 1995 het bedrijf Joseph Glatt gevestigd geweest. Het bedrijf vervaardigde grafzerken 

en verrichtte overig granietwerk vooral voor de tegenoverliggende Joodse begraafplaatsen. Aannemersbedrijf de Nijs Soffers wil op deze locatie 
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een voorziening realiseren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor de percelen Putseweg 11 en 13 opgesteld 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, de Veiligheidsregio en het Waterschap voor het wettelijk vooroverleg. 

Provincie en Waterschap kunnen instemmen met het voorontwerp 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 ‘Glatt-terrein 2022, Putte’; 

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

4. Initiatiefnemer van het besluit in kennis te stellen 

Toelichting 

NB advies van de gemeentesecretaris een communicatieadviseur aanhaken gezien de reacties in het verslag van de omgevingsdialoog. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Beslissing op Bezwaar Windstil Ossendrecht. 

Windstil Ossendrecht heeft een Wob verzoek gedaan in zake de ontwikkeling van een windpark op het grondgebied van de gemeenten 

Reimerswaal en Woensdrecht. Het heeft bezwaar aangetekend tegen de behandeling van het Wob-verzoek. Op 26 november heeft de 

bezwaarschriftencommissie van de gemeente Woensdrecht een advies uitgebracht omtrent het aangevoerde bezwaar. Het college heeft de 

reactie op het Wob-verzoek aangepast op grond van dit bezwaar. 
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Het college van Woensdrecht besluit: 

het advies van de bezwarencommissie te volgen en het bezwaar gegrond te verklaren, het besluit te herroepen en een nieuw besluit te 

nemen, met inachtneming van het bijgevoegde advies en de brief te versturen na aanvulling van de vragen. 

 

Toelichting 

met de complimenten van het college voor de heldere en complete beantwoording. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

 

8 Representatie. 

Niet aan de orde. 

 

 


