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Verslag College B&W, gehouden op datum 28-01-2020.
1 Opening
Aanwezig: de heren Adriaansen, De Waal, Van der Beek, Van Agtmaal en Kielman, mevrouw
Baart.

1.1 Besluitenlijst BenW 21 januari 2020
Het college van Woensdrecht stelt het verslag van zijn vergadering van 21 januari 2020 vast.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Regeling ambtelijk horen 2020
In de gemeente Woensdrecht worden bezwaarmakers ofwel door een ambtelijk hoorder
gehoord ofwel door de Commissie Bezwaarschriften. Om de taakverdeling tussen de
ambtelijk hoorder en de Commissie Bezwaarschriften helder weer te geven is het nodig de
Regeling ambtelijk horen aan te passen.

Het college en de burgemeester van de gemeente Woensdrecht, ieder voor zover het hun
eigen bevoegdheden betreft, besluiten:
1. De Regeling ambtelijk horen 2020 vast te stellen.
2. De Regeling ambtelijk horen 2016 in te trekken gelijktijdig met de inwerkingtreding van
de regeling ambtelijk horen 2020.

2.2 Uitvoeringsprogramma handhaving 2020
Voor toezicht en handhaving stelt Woensdrecht jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. In
dit programma wordt bepaald welke handhavingstaken prioriteit krijgen en hoe de
beschikbare capaciteit wordt ingezet. Het college heeft op 28 januari 2020 het
Uitvoeringsprogramma handhaving 2020 vastgesteld. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan
onder andere asbestverwijdering door particulieren, huisvesting van arbeidsmigranten,
evenementenvergunningen, kappen van bomen en herplantplicht en meldingen in de
openbare ruimte. Verder wordt extra ingezet op handhaving van de Opiumwet en de aanpak
van georganiseerde criminaliteit.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het ‘Uitvoeringsprogramma handhaving 2020 gemeente Woensdrecht’ vast te stellen.
De raad te informeren.
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2.3 Z20.00146 Zelfevaluatie 2019
Op grond van wetgeving is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks:
• een onderzoek (zelfevaluatie) uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging
van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) (bevoegdheid college);
• een onderzoek uit te voeren naar de beveiliging rondom het aanvraag- en uitgifteproces
van Paspoorten en Identiteitskaarten (PNIK) (bevoegdheid burgemeester).
Het college van burgemeester en wethouders heeft verklaard dat het onderzoek ingevolge
artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2019 is uitgevoerd en heeft kennis genomen van de
managementrapportage zelfevaluatie BRP van de gemeente Woensdrecht 2019.
De burgemeester van de gemeente Woensdrecht heeft verklaard dat het onderzoek
ingevolge artikel 94 lid 1 van de Paspoortuitvoerings-regeling Nederland 2001, voor het jaar
2019 is uitgevoerd en heeft kennis genomen van de managementrapportage zelfevaluatie
PNIK van de gemeente Woensdrecht 2019. De resultaten zijn goed te noemen met een score
van 1780 op een totaal van 2000 bij de BRP en 1954 punten op een totaal van 2000 bij de
PNIK. De rapportages zijn na ondertekening aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens).
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht besluit:
hierbij te verklaren dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2019 is
uitgevoerd en kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie BRP van de
gemeente Woensdrecht 2019.
De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit:
hierbij te verklaren dat het onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, PUN voor het jaar 2019 is uitgevoerd en kennis te nemen van de
managementrapportage zelfevaluatie PNIK van de gemeente Woensdrecht 2019.

2.4 Z20.00324 Human Capital Agenda Aerospace Maintenance Woensdrecht
In het collegewerkprogramma 2018-2022 “Samen door” is vliegtuigonderhoud als
belangrijke bedrijvigheid en identiteit van Woensdrecht aangemerkt. Deze topsector is
onlosmakelijk verbonden met de Woensdrechtse samenleving. De ontwikkelingen rondom
het maintenancecluster Aviolanda en de vliegbasis Woensdrecht komen nu in een
stroomversnelling door belangrijke marktontwikkelingen die groei van de werkgelegenheid
met zich meebrengen. Met onze partners van defensie, ondernemingen en onderwijs werken
we actief aan een programma om voldoende geschikt (vooral technisch) personeel te vinden
en om de opleidingen beter op elkaar af te stemmen en om in samenhang meer studenten
aan te trekken op het cluster. Hiervoor heeft de gemeente Woensdrecht het initiatief
genomen om met externe stakeholders een gezamenlijke human capital agenda te maken
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die deze ontwikkelingen kan faciliteren. Deze agenda is inmiddels gereed en voor de
uitvoering ervan heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie toegekend.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. Commitment uit te spreken namens de gemeente Woensdrecht over de human capital
agenda aerospace maintenance en nodigt betrokken partners uit hetzelfde te doen;
2. De raad te informeren middels een raadsinformatienota.

2.5 Damoclesbeleid
Op 16 april 2015 is het Damoclesbeleid van de gemeente Woensdrecht in werking getreden
als ook in de andere drie gemeenten in het basisteam (Bergen op Zoom, Steenbergen en
Tholen). In dit beleid staat vastgelegd hoe en wanneer de burgemeester gebruik maakt van
zijn bevoegdheid om panden te sluiten wanneer hier drugs worden aangetroffen. Uitbreiding
van deze (sluitings)bevoegdheid van de burgemeester in 2019 vroeg om een actualisatie van
dit beleid. Ook wanneer sprake is van voorbereidingshandelingen voor de productie van
drugs bestaan er nu mogelijkheden voor de burgemeester om in te grijpen. Om een
waterbedeffect tussen gemeenten (nog beter) tegen te gaan is het herziene beleid in het
gehele district de Markiezaten geüniformeerd vastgesteld.

3 Agendapunten H. de Waal
3.1 Uitvoeringsprogramma omgevingsvergunningen 2020
Gemeenten moeten voldoen aan nationale kwaliteitseisen op het gebied van vergunningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het doel van
deze eisen met betrekking tot vergunningverlening is het borgen van minimale kwaliteit voor
de uitvoering van de taken. Het college heeft daarom op 28 januari 2020 het Uitvoeringsplan
omgevingsvergunningen 2020 vastgesteld. Daarin wordt beschreven hoe Woensdrecht haar
taken met betrekking tot de Wabo uitvoert en welke prioriteiten daarbij worden gesteld.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het Uitvoeringsplan omgevingsvergunningen 2020 vast te stellen na aanpassing 1.3.3. in
'Wet kwaliteitsborging' en de raad te informeren.

4 Agendapunten L. van der Beek
4.1 Z20.00272 Beslissing op bezwaar
Er is een besluit genomen door de ISD. Hierop is een bezwaarschrift ingediend. De ISD heeft
advies gevraagd aan de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Genoemde commissie
heeft geadviseerd het bezwaar deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. Op grond
van de met de ISD gemaakte afspraken dient de beslissing op bezwaar door het college te
worden genomen. Het college neemt het advies van de commissie over.
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het bezwaar ingediend door Ravelijn Advocaten inzake de heer Sint Jago, overeenkomstig
het advies voor de bezwaarschriften d.d. 13 januari 2020, onder aanvulling van de
motivering deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.

5 Agendapunten J. van Agtmaal
5.1 Z20.00152 Werkprogramma OMWB 2020
De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) voert voor de gemeente Woensdrecht
taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Elk jaar wordt in overleg
met de OMWB een werkprogramma opgesteld waarin staat welke taken worden opgepakt.
Het college stemt in met het werkprogramma 2020.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het werkprogramma 2020 vast te stellen en de OMWB hierover te informeren.

5.2 Z20.00374 Inzetten iDOP-gelden voor aanpassing Scouting gebouwen
Huijbergen
Vanuit Dorpsplatform Huijbergen, Dorpscoöperatie Huijbergen en de afdeling OBB is, gezien
de onderhoudsconditie, noodzakelijk gebleken om de dakbedekkingen van beide gebouwen
en de c.v. ketel in het hoofdgebouw op het terrein van de vm. Scouting Huijbergen te
vervangen om de panden weer geschikt te maken voor huisvesting van diverse verenigingen
uit de kern. Om dit plan te realiseren wensen de initiatiefnemers de iDOP-gelden in te zetten
om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De kosten voor uitvoering van deze
werkzaamheden bedragen in totaal € 40.750,- (incl. btw).
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In te stemmen met het inzetten van € 40.750,- ten laste van de reserve ‘revitalisering
dorpskern Huijbergen’ (het iDOP-budget) voor het vervangen van de dakbedekkingen van
beide gebouwen en de c.v. ketel van het hoofdgebouw vm. scouting complex in Huijbergen.

8 Representatie
8.1 Representatie college d.d. 28-1-2020
Geen.
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