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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 d.d. 22-3-2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 22 maart 2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Collegeverklaring ENSIA 2021. 

In het kader van de ENSIA-audit heeft de jaarlijks verplichte zelfevaluatie op de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) en het gebruik van 

Suwinet-aansluiting (door ISD Brabantse Wal) plaats gevonden. Vanuit deze zelfevaluatie dient een aantal verplichte rapportages vastgesteld te 

worden alvorens de externe IT-auditor zijn assuranceverklaring kan opleveren. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:::: 

1. de Collegeverklaring ENSIA 2021 (Bijlage 1) inzake Informatiebeveiliging Suwinet vast te stellen en te ondertekenen; 

2. de Bijlage 2 Informatiebeveiliging Suwinet 2021 ENSIA (Bijlage 2) vast te stellen en te ondertekenen; 

3. kennis te nemen van de TPM Suwinet ISD Brabantse Wal 2021 (Bijlage 3); 

4. de verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021 (Bijlage 4) vast te stellen en te paraferen; 

5. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ (Bijlage 5) vast te stellen en te ondertekenen; 

6. de LOR verklaring ENSIA audit (Bijlage 6) ondertekenen; 

 

Toelichting 

NB ISD is ook in het bestuur besproken. 
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3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Bakkerstraat 12, Huijbergen. 

Op de locatie aan de Bakkerstraat 12 te Huijbergen is een voormalige melkrundveehouderij gelegen. Initiatiefnemer heeft het voornemen om 

het bedrijf om te schakelen van een melkveehouderij naar een paardenhouderij. In de nieuwe situatie zal de bestaande bebouwing worden 

behouden. De stallen zullen allen worden hergebruikt voor het huisvesten van paarden en aanverwante zaken ten behoeve van de fokkerij.  

In het vigerend bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan buitengebied, geconsolideerde versie 2019’ is in artikel 5.9.7 een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming te wijzigen naar ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ middels een wijzigingsplan. Het college 

van de gemeente Woensdrecht heeft besloten het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:::: 

1. Toepassing te geven aan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en het ontwerp wijzigingsplan ‘Bakkerstraat 12, Huijbergen’ 

gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

2. Na de termijn van ter inzage het wijzigingsplan vast te stellen, mits er geen zienswijze zijn ontvangen; 

3. Dat voor het omzetten van de melkrundveehouderij naar een paardenhouderij op het perceel Bakkerstraat 12 te Huijbergen geen M.e.r. 

procedure noodzakelijk is. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

4.1 Regionaal beleidskader 2022-2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. 

We werken als gemeenten in West-Brabant samen aan de Aanpak van Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA), gericht op het eerder en beter in 

beeld krijgen, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Hiertoe 

hebben we de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant ingesteld 

waarin de onderlinge samenwerking is vastgelegd. Door het vaststellen van het regionaal beleidskader is het beleid op het vlak van GIA en het 

Meldpunt crisiszorg voor de jaren 2022 tot en met 2025 op hoofdlijnen vastgelegd. Het regionaal beleid wordt gebruikt als basis voor de 
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opdrachten aan de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis, Vrouwenopvang Safegroup en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Ook is in het 

beleidskader de lokale verantwoordelijkheid beschreven. Door dit regionale beleidskader vast te stellen, bevestigen we onze verbintenis om te 

werken volgens het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale teams’ en de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Inliggend Regionaal beleidskader 2022 tot en met 2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg vast te stellen. 

 

Toelichting 

Deze GR is niet in beeld bij de raadsleden, noch bij de regiefunctionarissen. Graag in onze ambtelijke en bestuurlijke lijn te brengen. 

 

4.2 Gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van de bestuurlijke opdracht aan Brabantse Jeugdbescherming. 

In 2021 is door de Brabantse gemeenten flink geïnvesteerd in de jeugdbescherming met voor Jeugdbescherming Brabant (JBB) een 

transformatievergoeding, compensatie huisvestingslasten, crisisorganisatie en verhoging van de tarieven voor alle GI’s. De gemeenten 

besluiten in aanvulling hierop tot het toekennen van een extra bijdrage aan JBB met als doel transformatie te realiseren in kwaliteit, personeel 

en financiën. Hierdoor wordt ingezet op kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering en wordt geïnvesteerd om te komen tot een 

toekomstbestendige organisatie, zodat met JBB de zorg en bescherming van onze jeugdigen geborgd is en blijft. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het aanwijzen van de Dienst Algemeen en Economisch Belang voor de periode van 2 jaar, gebaseerd op artikel 4 van 

het DAEB-vrijstellingsbesluit, door de gemeente Tilburg waarbij alle overige Brabantse gemeenten zich aansluiten. 

2. Kennis te nemen van de subsidievoorwaarden van gemeente Tilburg waarbij Tilburg mandaat krijgt voor het verlenen van de subsidie en 

de daar bijbehorende voorwaarden aan JBB. 

3. Voor de uitvoering van die dienst in te stemmen met het verstrekken van een bedrag van 30.098 euro aan Jeugdbescherming Brabant 

(JBB), te betalen in twee tranches. 

4. Deze bijdrage te dekken uit de post ‘extra middelen voor jeugdhulp’. 
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5. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief waarmee de gemeenteraad geïnformeerd wordt. 

6. Voor kennisgeving aan te nemen: 

• plan van aanpak Brabantse jeugdzorgregio's 

• verbeteragenda JB en JR 

• de bestuurlijke opdracht van de Brabantse Regio's aan JBB d.d. 10 dec 2021 

• de transformatieagenda vitale jeugdbescherming Brabant (JBB) 2022-2025 (vervolg herstelplan) 

• opdracht programmamanager veranderopgave 

• Het juridisch advies van het advocatenkantoor AKD ten aanzien van staatssteun d.d. 3 februari 2022 en 28 februari 2022. 

 

4.3 Z22.00764 Vaststellen verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht stemt ermee in om de ‘verordening bekostiging leerlingenvervoer 

2022’ ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De verordening is aangepast aan de nieuwe maatschappelijke inzichten over het 

leerlingenvervoer en geeft meer mogelijkheden om in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bovendien voldoet deze 

verordening aan de meest recente jurisprudentie en staat meer maatwerk toe bij de individuele beoordeling van de aanvragen. 

 

Toelichting 

NB aparte behandeling in de raad: schriftelijk aan de nieuwe raad aan te bieden: er is geen opinieraad meer. Stel de raadsleden in de 

gelegenheid schriftelijk vragen te stellen. Dan kan het voorstel 21 april in 1 termijn in de raad worden behandeld. 

L. van der Beek zal woensdag aanstaande de procedure aankondigen. 

 

4.4 Nationaal programma onderwijs. 

De gemeente Woensdrecht krijgt eenmalig 248.000 euro vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De NPO middelen zijn in het leven 

geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen die zijn ontstaan door de schoolsluitingen en corona. Gemeenten krijgen het NPO budget voor 

hun rol in voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2025. Na overleg met diverse partijen 

zal de gemeente bij de besteding van de NPO gelden zich voornamelijk richten op het aanpakken van achterstanden op het gebied van taal en 

lezen en sociaal-emotionele problematiek van scholieren zoals, depressie, eenzaamheid en stress. 
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Nadat diverse partijen hiervoor een plan hebben ingediend heeft het college besloten om de NPO gelden te verdelen via een subsidie onder 

kinderopvang organisaties LPS en Kombinocare, de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en school Zuidwesthoekcollege. Deze middelen worden 

gebruikt voor het extra scholen van personeel, een programma waarbij ouders ondersteuning krijgen bij de taalontwikkeling van hun jonge 

kinderen (Thuis in Taal), de inzet van extra jongerenwerkers, voor het geven van cursussen waarbij jongeren praktische handvatten krijgen 

voor het omgaan met stress en emoties en tenslotte voor het ontwikkelen en de aanschaf van materialen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De beschikbare NPO gelden in de vorm van een eenmalige subsidie aan de volgende instanties te verstrekken: 

a. BWI € 96.078,60 

b. LPS € 51.695,- 

c. Kombinocare € 26.100,- 

d. Interventie #Thatslife € 3000,- 

2. In te stemmen met de subsidieovereenkomst en prestatieafspraken over NPO gelden; 

3. Het resterende bedrag van € 71.126,40 te reserveren voor het project ‘Bieb op school’; 

4. De raad van de gemeente Woensdrecht hierover te informeren via een raadsinformatienota. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z21.01591 Horizontale verantwoording archiefwet over 2021. 

De zorgplicht voor het informatiebeheer is wettelijk opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Om inzicht te krijgen in de 

status van deze zorgplicht wordt door de gemeentearchivaris jaarlijks een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden over de 

periode 2021. Het college heeft vorig jaar een plan van aanpak voor verbetermaatregelen vastgesteld en hiervan de gemeenteraad en de 

provincie de uitkomsten met het plan van aanpak voor verbetermaatregelen toegezonden. Het overgrote deel van de punten uit het plan van 

aanpak verbetermaatregelen zijn in 2021 afgerond of in de afrondende fase. Voor 2021 is het plan van aanpak geactualiseerd en verwoord in 

een plan van aanpak verbetermaatregelen 2021. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gesteld door een raadsinformatienota. De 

verantwoording wordt ook separaat toegezonden aan de provincie Noord-Brabant voor 15 juli 2022. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De actualisatie van het plan van aanpak over 2021 vast te stellen. 

2. Het geactualiseerde plan van aanpak met verbetermaatregelen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3. De actualisatie van het plan van aanpak over 2021 aan te bieden aan de Provincie Noord-Brabant. 

 

5.2 Z21.03831 Vaststellen vernietigingslijst 2020 analoge dossiers. 

Op grond van termijnen, welke hiervoor landelijk zijn vastgesteld, komen jaarlijks diverse archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft tot vaststelling besloten van de lijst met de in 2020 voor vernietiging in aanmerking 

komende analoge dossiers. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

de ontwerp vernietigingslijst met doorhalingen van de in 2020 voor vernietiging in aanmerking komende analoge dossiers vast te stellen. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

6.1 Doorontwikkeling van de fiscale beheersing van de gemeente Woensdrecht. 

De gemeentelijke fiscale geldstromen (belastingen) zijn een materieel onderdeel van onze financiële geldstromen. Vanaf 2023 stelt de 

belastingdienst vereisten aan de relatie met en het toezicht op gemeenten. Dit noodzaakt gemeenten om te beoordelen in hoeverre zij fiscaal 

in control zijn. Het fiscaal in control zijn is een belangrijk onderdeel van het financieel in control zijn. De totale geldstroom in onze 

gemeentelijke organisatie die betrekking heeft op belastingen bedraagt ruim € 15 miljoen per jaar en is daarmee materieel van omvang. 

Het college besluit om in de eerste kwartaalrapportage over 2022 de raad te verzoeken een additioneel structureel budget voor 2022 

beschikbaar te stellen en in de Perspectievennota 2023 en de Begroting 2023-2026 een additioneel budget vanaf 2023 beschikbaar te stellen. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• In de eerste kwartaalrapportage 2022 een additioneel budget voor 2022 beschikbaar te stellen van € 8.350,- ten laste van het 

rekeningresultaat 

• In de Perspectievennota 2023 een additioneel budget voor 2023 beschikbaar te stellen van € 8.350, ten laste van het rekeningresultaat 

Toelichting 

NB besluiten veranderd 

 

8 Representatie. 

De brandtoren Kalmthoutse heide wordt vrijdag in gebruik genomen. De heren Adriaansen en Van Agtmaal zijn daarbij aanwezig. 

André Kuipers komt op de scholen langs op vrijdagmiddag. J. van Agtmaal zal aanwezig zijn. 

 


