College B&W 12 november 2019

Agenda College B&W, gehouden op datum 12-11-2019.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen; H. de Waal; L. van der Beek; J. van Agtmaal; H. Kielman; A. Baart

1.1 Besluitenlijst BenW 5 november 2019
Het college van B&W van Woensdrecht stelt het verslag van zijn vergadering van 5 november
2019 vast.

2 Agendapunten H. de Waal
2.1 Beslissing op bezwaar
Op 22 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Woensdrecht, "via gebruikmaking mandaat", vergunning verleend voor het huisvesten van
zes arbeidsmigranten op het adres Putseweg 47 te Hoogerheide. Tegen deze vergunning is
een bezwaarschrift binnengekomen.
Het bezwaar is door de ambtelijk hoorder behandeld en dit heeft geresulteerd in een advies
aan het college. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om het advies
over te nemen, het bezwaar gegrond te verklaren, de proceskosten te vergoeden, de
verleende vergunning te herroepen en de aanvraag inzake het huisvesten van zes
arbeidsmigranten in de woning Putseweg 47 te Hoogerheide af te wijzen.
Het college van B&W van Woensdrecht besluit:
1. Het bezwaarschrift van ARAG inzake Putseweg 47 te Hoogerheide ontvankelijk en gegrond
te verklaren;
2. Het bestreden besluit inzake Putseweg 47 te Hoogerheide te herroepen;
3. De aanvraag d.d. 22 maart 2019 inzake het huisvesten van 6 arbeidsmigranten in de
woning Putseweg 47 te Hoogerheide af te wijzen en
de vergunning te weigeren;
4. De proceskostenvergoeding van € 512,00 aan ARAG te vergoeden.

2.2 Z19.04673 Intentieverklaring GEOPARK
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een
deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo
aanwezig is als hier. Daarmee heeft de delta alles in zich om een UNESCO Global Geopark te
worden. De provincie Zeeland, Noord- Brabant en Oost-Vlaanderen nemen hierin het
voortouw. Samen met belanghebbenden wordt hard gewerkt aan een bidbook, dat eind 2020
wordt ingediend. Het Geopark heeft alleen kans van slagen als alle daarin liggende
gemeenten daar achter staan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
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Woensdrecht staat achter de aanwijzing als Geopark en heeft besloten een intentieverklaring
te onderteken om het initiatief te ondersteunen.
Het college van de gemeente Woensdrecht stemt in met de intentieverklaring en de
burgemeester geeft de heer De Waal volmacht de intentieverklaring te ondertekenen op 28
november 2019.

2.3 Z18.05569 Voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied partiële
herziening 2019"
Het is van belang om de regelgeving van het bestemmingsplan Buitengebied actueel te
houden. Deels wordt dit verplicht gesteld door de provincie en deels is dit vanuit
maatschappelijk wensen, nieuw beleid en gewijzigde inzichten gewenst. De verplichte
aanpassing vanuit de provinciale Verordening Ruimte, de vaststelling van nieuw gemeentelijk
archeologiebeleid en andere actuele onderwerpen zijn aanleiding om het bestemmingsplan
Buitengebied op onderdelen te actualiseren en te herzien. Hiertoe wordt het bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening 2019” opgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels
zover gevorderd dat het college heeft besloten om het bestemmingsplan als voorontwerp in
procedure te brengen.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening
2019, d.d. 21 oktober 2019;
2. De inspraakperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan te bepalen van 14 november
2019 t/m 25 december 2019.

3 Agendapunten L. van der Beek
3.1 Z19.04387 Convenant samenwerking bibliotheekwerk West-Brabant
Per 1 januari 2020 gaan Bibliotheek Het Markiezaat en Bibliotheek VANNU fuseren. Het
werkgebied van de bibliotheek bestaat dan uit acht gemeenten, namelijk Woensdrecht,
Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert. De
acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek willen duurzaam samenwerken om kwalitatief
goede en toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen te garanderen voor hun inwoners.
De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant. Het college van de gemeente
Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met het Convenant samenwerking bibliotheekwerk West-Brabant en de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een
raadsinformatienota.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In te stemmen met het Convenant samenwerking bibliotheekwerk West-Brabant;
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2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatienota.
De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit:
Wethouder L.G.M. van der Beek te mandateren het Convenant samenwerking bibliotheekwerk
West-Brabant te ondertekenen.

4 Agendapunten J. van Agtmaal
4.1 Z19.04561 Afwijken van het inkoopbeleid Sparrenlaan
De gemeente Woensdrecht is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw
rioolstelsel in de Sparrenlaan en omgeving in Putte.
In de Sparrenlaan, Berkenlaan en Eikenlaan zal een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd
worden waarbij het regenwater zoveel mogelijk in de wijk vast gehouden zal worden om
verdroging te voorkomen en het rioolstelsel van Putte te ontlasten bij zware buien.
Daarnaast worden ook alle wegen en trottoirs opnieuw bestraat en worden de huidige
dennen in de wijk vervangen door nieuwe bomen.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en het werk meervoudig onderhands aan te
besteden.

4.2 Boomveiligheidscontrole en groenrenovatie Z19.04730
De gemeente Woensdrecht profileert zich als groene gemeente op de Brabantse Wal. Bomen
zijn een bepalende factor die deze profilering ondersteunt. De gemeente is als eigenaar van
deze bomen er verantwoordelijk voor dat deze gezond zijn en geen schade kunnen
veroorzaken aan eigendommen van derden. Hiervoor worden regelmatig veiligheidscontroles
uitgevoerd maar ook moeten de bomen regelmatig op een correcte manier onderhouden
worden. Dit vermindert toekomstige veiligheidsproblemen en borgt het behoud van een
gezond bomenbestand.
In het winterseizoen van 2018/2019 heeft een Visuele Boomveiligheids Controle plaats
gevonden. Daaruit zijn verschillende acties voortgekomen. Het college heeft besloten
uitvoering te geven aan deze acties alsmede het boombestand op kwaliteit te brengen en
indien nodig later renovatiewerken aan het groen uit te voeren.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In te stemmen met het uitvoeren van de acties voorkomende uit de visuele
boomveiligheidscontrole.
2. In te stemmen met het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de resterende
gemeentelijke bomen.
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3. niet in te stemmen met het de voorgestelde prioriteitenlijst renovatiewerken, adviezen
daaromtrent in de loop van 2020 als aparte besluiten aan het college voor te leggen indien
nodig.

5 Agendapunten H. Kielman
5.1 Z19.04537 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Wal gemeenten en
VNO NCW Brabant-Zeeland
Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd door de drie Brabantse Wal-gemeenten en
VNO NCW Brabant-Zeeland om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de
huidige bestuursperiode vanaf 15 november 2019 tot 16 maart 2022
(gemeenteraadsverkiezingen). Partijen staan gezamenlijk voor belangrijke maatschappelijke
opgaven. Door krachten te bundelen van overheid en bedrijfsleven kunnen concrete
onderwerpen extra stimulans krijgen. Het gaat om sociale participatie, de Onderwijsagenda
gericht op technisch onderwijs, infrastructuur en de Duurzaamheidsagenda.
Het college heeft besloten in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en
bijbehorende uitvoeringsagenda. Voor de benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet en
middelen zijn de bestaande kaders dekkend.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst van de drie Brabantse Wal-gemeenten
met VNO NCW Brabant-Zeeland waarbij aangetekend dat de gemeente Woensdrecht niet
deelneemt aan de Groene Pluim;
De burgemeester verleent wethouder H. Kielman volmacht deze overeenkomst namens de
gemeente Woensdrecht mede te ondertekenen op de MKB Dag van de Ondernemer 15
november 2019.

6 Representatie
6.1 Representatie college d.d. 12-11-2019
De heer Adriaansen gaat naar de bijeenkomst RWB voor raadsleden over creatieve
dienstverlening op 25 november in Hoeven.
De heer Kielman gaat naar de dag van de ondernemer op 15 november in Bergen op Zoom.
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