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Verslag College B&W, gehouden op datum 21-01-2020.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen, L. van der Beek, J. van Agtmaal, H. Kielman, A. Baart
Afwezig: H. de Waal.

1.1 Besluitenlijst BenW 14 januari 2020
Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 13 januari vast.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Wijziging Algemene regels voor evenementen i.v.m. verstrekking lachgas
De verkoop en het gebruik van lachgas lijkt in Woensdrecht toe te nemen. Niet alleen tijdens
evenementen, maar ook in de reguliere horeca en op straat is het gebruik van lachgas
zichtbaar en zorgt het in veel gevallen voor overlast. Deze overlast betreft voornamelijk
achtergelaten ballonnen en lachgascilinders. Naast deze fysieke overlast heeft het gebruik
van lachgas een negatieve invloed op het sociaal veiligheidsgevoel van onze inwoners. Het
college van Woensdrecht heeft daarom besloten om de verkoop van lachgas tijdens
evenementen te verbieden.
Het college heeft in de Algemene regels voor evenementen een bepaling opgenomen waarin
organisatoren van evenementen moeten voorkomen dat lachgas wordt verstrekt tijdens
evenementen. Dezelfde bepaling zal worden opgenomen als voorschrift in evenementenvergunningen.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
De Algemene regels voor evenementen gemeente Woensdrecht als volgt te wijzigen:
A. Na artikel 2.7 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:
Artikel 2.8 Voorkomen verstrekking lachgas
De organisator voorkomt dat lachgas wordt verstrekt, al dan niet tegen betaling, of dat
middelen hiertoe aanwezig/voorhanden zijn. De organisator treft hiertoe de nodige
maatregelen.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
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2.2 Z19.04213 Verzoek om handhaving wegens aanleggen onvoldoende
parkeerplaatsen.
Door een inwoner van de gemeente is een verzoek om handhaving ingediend vanwege het
aanleggen van onvoldoende parkeerplaatsen waardoor in strijd wordt gehandeld met de
voorschriften die verbonden zijn aan een verleende omgevingsvergunning. Het college heeft
het verzoek om handhaving toegewezen, omdat is vastgesteld dat de betreffende
parkeerplaatsen inderdaad niet volledig zijn gerealiseerd. Er zal handhavend worden
opgetreden tegen de overtreder.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het verzoek om handhaving d.d. 14 september 2019, ontvangen d.d. 17 september 2019,
toe te wijzen en een dwangsom op te leggen ten bedrage van € 20.000 wegens overtreding
van de op 14 juli 2017 verleende omgevingsvergunning.

2.3 Z19.04361 Aanpassen criteria benoeming eenmalige (buitengewoon)
ambtenaar burgerlijke stand
Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om de criteria voor een benoeming
eenmalige (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand op twee punten aan te passen. Ten
eerste is bij een voltrekking niet meer vereist dat altijd een in Woensdrecht benoemde
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig is. Ten tweede wordt het
criterium "Benoeming van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand is niet
mogelijk bij kosteloze voltrekkingen" gewijzigd in "Benoeming van (buitengewoon)
ambtenaren van de burgerlijke stand is alleen mogelijk bij ceremoniële voltrekkingen". Dit
betekent dat bij zowel kosteloze als formele korte huwelijken geen keuze mogelijk is voor
een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
De criteria benoeming eenmalige (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand aan te passen.

3 Agendapunten L. van der Beek
3.1 Z19.014785 Subsidieovereenkomst Cliëntondersteuning MEE WestBrabant 2020
Stichting MEE West-Brabant verzorgt voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht
formele cliëntondersteuning. Ze biedt daarbij professionele ondersteuning aan inwoners
door informatie, advies en algemene ondersteuning te bieden. Dit draagt bij aan het
ondersteunen
van de zelfredzaamheid, participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke
dienstverlening. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om in te stemmen
met de Subsidieovereenkomst Cliëntondersteuning MEE West-Brabant 2020.
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In te stemmen met de Subsidieovereenkomst Cliëntondersteuning MEE West-Brabant 2020.

4 Representatie Carnaval 2020
De collegeleden sluiten aan bij de diverse activiteiten tijdens carnaval.
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