College B&W 5 november 2019

Verslag College B&W, gehouden op datum 05-11-2019.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen; H. de Waal; L. van der Beek; J. van Agtmaal; H. Kielman; A. Baart

1.1 Besluitenlijst BenW 29 oktober 2019
Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 29 oktober 2019.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Z19.04532 Evaluatie pilots extra avondopenstelling/meer werken op
afspraak
In het collegewerkprogramma “2018-2022 Samen door” is het volgende afgesproken:
Met een pilot extra avondopenstelling van het gemeentehuis onderzoeken we de
daadwerkelijke behoefte en kijken we of dienstverlening op afspraak bijdraagt aan
tevredenheid over dienstverlening. Deze pilots zijn uitgevoerd in de periode 15 april tot en
met 15 juli 2019. Op basis van de uitkomsten van de pilots heeft het college besloten:
• om met ingang van 6 januari 2020 ook op donderdagavond open te zijn;
• de openingstijden op dinsdagavond en donderdagavond aan te passen tot 18.30 uur;
• de ochtenden van de week open te zijn voor bezoekers op inloop, alle middagen open te
zijn voor bezoekers die een afspraak hebben gemaakt, waarbij de avondopenstellingen zijn
voor bezoekers op inloop.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Op basis van de uitkomsten van de pilot extra avondopenstelling:
1. om met ingang van 6 januari 2020 ook op donderdagavond open te zijn;
2. de openingstijden op dinsdagavond en donderdagavond aan te passen tot 18.30 uur;
3. de ochtenden van de week open te zijn voor bezoekers op inloop, alle middagen open te
zijn voor bezoekers die een afspraak hebben gemaakt, waarbij de avondopenstellingen zijn
voor bezoekers op inloop.
4. De gemeenteraad te informeren na afstemming met de OR met de raadsinformatienota
"Evaluatie pilots extra avondopenstelling/ meer werken op afspraak”

3 Agendapunten H. de Waal
3.1 z19.04584 Intentieverklaring sportakkoord
In het nationaal sportakkoord van Vereniging Sport en Gemeenten is de ambitie geuit lokale
sportakkoorden op te stellen. Het proces rond het maken en vervolgens uitvoeren van
afspraken staat hierbij centraal. Op deze manier worden netwerken tussen alle betrokken
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partners opgebouwd en versterkt. Om gemeenten te helpen tot een lokaal sportakkoord te
komen, kan men een sportformateur inschakelen. De sportformateur heeft de taak om
diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van het sportakkoord en
de afspraken daarbinnen te faciliteren. Een gemeente kan, door samen met drie
sportaanbieders de intentieverklaring te ondertekenen, aanspraak maken op een budget
bedoeld voor de aanstelling van een sportformateur en een uitvoeringsbudget. Het college
heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring ten behoeve
van de realisatie van het lokaal sportakkoord.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In de stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring ten behoeve van de realisatie
van een lokaal sportakkoord.

3.2 Reactie op de biedingen corporaties op jaarschijf 2020
Woningcorporaties zijn er wettelijk aan gehouden eens per jaar een bod uit te brengen aan
de gemeente over de inhoud van voorgenomen werkzaamheden. De biedingen van de in de
gemeente Woensdrecht actieve woningcorporaties Mooiland, Woonkwartier, Woningstichting
Woensdrecht en Stadlander zijn aan de gemeente gestuurd. De biedingen zijn de basis voor
overleg tussen onze gemeente en de corporaties. De uitkomsten van de overleggen geven de
inhoud aan de uiteindelijke afspraken voor 2020. Het document waarin die afspraken
worden vastgelegd wordt de ‘jaarschijf 2020’ genoemd.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
in te stemmen met de voorgestelde reacties op de individuele biedingen van de in de
gemeente Woensdrecht actieve woningcorporaties op de lokale jaarschijf 2020, zodat vanuit
dit standpunt het gesprek kan worden aangegaan met corporaties en
huurdersbelangenorganisaties, voordat de jaarschijf 2020 gezamenlijk wordt vastgesteld.

3.3 Z19.03837 College voorstel Nota Grondbeleid 2019-2023 en
Grondprijzenbeleid 2019-2023
De Nota Grondbeleid en het Grondprijzenbeleid dient periodiek geactualiseerd te worden. In
de Nota Grondbeleid zijn de beleidskaders van het grondbeleid opgenomen. Het
Grondprijzenbeleid maakt inzichtelijk tegen welke prijzen gronden door de gemeente
kunnen worden uitgegeven. Besloten is in te stemmen met het ter besluitvorming aanbieden
van de Nota Grondbeleid 2019-2023 en Grondprijzenbeleid 2019-2023 aan de raad in
december 2019.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. De raad voor te stellen de Nota Grondbeleid 2014-2018, Grondprijzenbeleid 2014-2016
en het Handboek Grondbedrijf gemeente Woensdrecht in te trekken.
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2. In te stemmen met de Nota Grondbeleid 2019-2023 en het Grondprijzenbeleid 20192023 en deze ter besluitvorming aan de raad in december 2019 aan te bieden met dien
verstande dat de prijs voor snippergroen met €5 per m2 wordt verhoogd.

4 Agendapunten L. van der Beek
4.1 Z19.03256 Regionaal programma 'Geweld hoort nergens thuis' 20192021
Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid in het borgen van veiligheid en het
welzijn van hun inwoners, jong en oud. Om die reden slaan de gemeenten in West-Brabant
de handen ineen om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te
dringen, de
schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op
generatie te doorbreken. Hiertoe is het regionaal programma ‘Geweld hoort nergens thuis’
opgesteld. Dit vormt voor de 16 West-Brabantse gemeenten een kader voor activiteiten
gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het college van de
gemeente Woensdrecht besluit het regionaal programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ vast
te stellen en op basis hiervan opdracht te geven om het regionale programma van de
Woensdrechtse situatie, het implementatieplan, uit te voeren.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. Het regionaal programma 'Geweld hoort nergens thuis' vast te stellen.
2. Op basis van dit programma opdracht te geven om het regionale programma van de
Woensdrechtse situatie, het implementatieplan, uit te voeren en hierbij onze
maatschappelijke partners betrekken, zowel bestuurlijk als in de uitvoering.
3. De raad te informeren door middel van raadsinformatienota.

4.2 Z19.04411 Vaststellen tarieven Wmo 2020
Ter uitvoering van de Wmo 2015 zijn de resultaatovereenkomsten voor huishoudelijke
ondersteuning en begeleiding in werking getreden. Conform deze overeenkomsten wordt
jaarlijks bezien of de tarieven gewijzigd dienen te worden ten opzichte van de tarieven van
het lopende jaar. Het college van de gemeente Woensdrecht besluit de tarieven voor de
maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vast te stellen met
ingang van 1 januari 2020.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. De tarieven voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding
vast te stellen met ingang van 1 januari 2020.
2. De organisatie de opdracht te geven in 2020 na te gaan hoe kosten gecompenseerd
kunnen worden door verhoging van de inkomsten.
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4.3 Z18.05962 Definitieve gunning n.a.v. aanbesteding leerlingenvervoer
De gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben momenteel samen het contract voor
het leerlingenvervoer. Dit contract loopt af per 31 december 2019. Er heeft een nieuwe
Europese aanbesteding plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom.
De gunning wordt toegekend aan Taxicentrale Maasbuurt B.V. omdat dit bedrijf zowel
kwalitatief als economisch de meest voordelige inschrijving heeft aangeboden. Het college
van de gemeente Woensdrecht heeft ingestemd met de gunning van het leerlingenvervoer
aan Taxicentrale Maasbuurt B.V.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. Op basis van de gezamenlijke aanbesteding met en de inkoopvoorwaarden van gemeente
Bergen op Zoom, akkoord te gaan met de gunning van het leerlingenvervoer aan
Taxicentrale Maasbuurt B.V.
2. De eenmalig extra benodigde middelen voor 2019 ( € 37.000), 2020 (€ 73.000) en de
structureel benodigde middelen vanaf 2021 (€ 40.000 p/j) beschikbaar te stellen met
bijgevoegde begrotingswijziging.

5 Agendapunten H. Kielman
5.1 Aanstelling extern accountant - optie tot verlenging
In 2016 heeft de aanstelling van onze accountant Baker Tilly door de gemeenteraad
plaatsgevonden voor een vaste looptijd van 4 jaar, eindigend op 30 juni 2020, met
aansluitend de optie tot verlenging met 2 maal een periode van 1 jaar.
Op basis van de uitgevoerde evaluatie over de samenwerking met en de werkzaamheden van
Baker Tilly adviseert het College de gemeenteraad om gebruik te maken van de eerste optie
tot verlenging met één (1) maal 1 jaar.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. de gemeenteraad te adviseren om gebruik te maken van de optie tot verlenging van het
contract met één maal 1 jaar voor de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel voor verlenging van de aanstelling van onze
externe accountant Baker Tilly.

6.2 Z19.04464 Raadinformatienota PC producten 2020
Met instemming van de voorzitter van het college zal wethouder Kielman bijgevoegde
raadinformatienota ‘onder de arm’ inbrengen. Het betreft de jaarplanning 2020 van de vaste
P&C producten Perspectievennota, Begroting en Jaarstukken. Daarnaast wordt in deze
raadsinformatienota –mede in het licht van de actuele financiële situatie- aan de raad de
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toezegging gedaan om, samen met de financiële commissie, afspraken te maken om
invulling te geven aan een verdere informatiebehoefte in 2020.

Het college van B&W van de gemeente Woensdrecht besluit:
- de P&C jaarplanning 2020 aan te passen omdat het pro actief bestuursrapportages wenst
aan te bieden aan de raad binnen de P&C-cyclus. De data daarvoor in te passen in de
planning.

8 Representatie
Het college heeft kennis genomen van de representatielijst.
Uitnodiging van Stichting Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht: 100 jaar luchtvaart in Nederland
op 15 november in de raadszaal, gemeentehuis Woensdrecht: De heer Kielman is aanwezig
en geeft het gastheerschap vorm namens het college.
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