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Verslag College B&W, gehouden op datum 04-02-2020.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen, H. de Waal, L. van der Beek, J. van Agtmaal, H. Kielman, A. Baart

1.1 Besluitenlijst BenW 28 januari 2020
Het college stelt het verslag van zijn vergadering d.d. 28 januari 2020 vast.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Z20.00491 Vaststellen resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten
(ENSIA2019)
Op grond van wetgeving is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks:
• een onderzoek (zelfevaluatie) uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van
de basisregistratie persoonsgegevens (BRP, bevoegdheid college);
• een onderzoek (zelfevaluatie) uit te voeren naar de beveiliging rondom het aanvraag- en
uitgifteproces van Paspoorten en Identiteitskaarten (Reisdocumenten/PNIK, bevoegdheid
burgemeester).
In collegevoorstel Z20.00146 (behandeldatum 28-01-2020) zijn de uittreksels BRP en
Reisdocumenten alsmede de managementrapportages BRP en Reisdocumenten aan het
college aangeboden. In deze managementrapportages worden, dit jaar voor het eerst als
gevolg van een aangepaste werkwijze, gegevens gebruikt welke afkomstig zijn uit de ENSIAtool. Deze gegevens zijn niet opgenomen in de uittreksels BRP en Reisdocumenten vanuit
het domein, maar in een specifiek uittreksel BRP en Reisdocumenten 2019 vanuit de ENSIA.
Het college van de gemeente Woensdrecht heeft kennisgenomen van de resultaten vanuit de
ENSIA-tool op het gebied van informatieveiligheid in relatie tot de BRP in de vorm van het
uittreksel BRP en verklaart dat het onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 voor het jaar 2019 is
uitgevoerd.
De burgemeester van de gemeente Woensdrecht heeft kennis genomen van de resultaten
vanuit de ENSIA-tool op het gebied van informatieveiligheid in relatie tot de
Reisdocumenten/PNIK in de vorm van de uittreksel Reisdocumenten en verklaart dat het
onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 voor het jaar 2019 is uitgevoerd.
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3 Agendapunten H. de Waal
3.1 Het realiseren van een cafetaria op de begane grond en 12
appartementen op de 1e, 2e en 3e verdieping.
Op het perceel Boomstraat 18-20 te Huijbergen is een cafetaria met bovenwoning
gesitueerd. De eigenaar van dit perceel verzoekt op perceel een cafetaria te realiseren met
daarboven 12 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Het college van de gemeente
Woensdrecht stemt niet in met de wijziging van het bestemmingsplan om de cafetaria met
12 appartementen te realiseren.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van bestemmingsplan
bestemmingsplan 'Bebouwde kom Huijbergen, 1e herziening' teneinde het plan dat nu is
ingediend voor een cafetaria met 12 appartementen te realiseren op het perceel Boomstraat
18-20 te Huijbergen. Het college staat in principe wel open voor een passend plan van
beperkter omvang.

3.2 Realiseren van 5 sociale huurwoningen op het perceel Molenakkers 4 t/m
10 te Woensdrecht
Op het perceel Molenakkers 4 t/m 10 te Woensdrecht staan 4 woningen. De eigenaar van dit
perceel verzoekt deze woningen te slopen en te vervangen voor 5 woningen in de sociale
huursector. In het bestemmingsplan 'Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht is bij de
bestemming 'Gemengd - 3' een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten einde woningvermeerdering toe te staan. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten in
principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Het betreft
hier het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Hoogerheide – Woensdrecht’ en
zo in plaats van 4, 5 woningen te realiseren.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan
'Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht' ten einde in plaats van 4, 5 woningen te
realiseren.
2. Aan beslispunt 1 de voorwaarde te verbinden dat binnen een termijn van 6 maanden een
ontvankelijk concept planologisch herziening bestemmingsplan ingediend moet zijn, waarin
aangetoond is dat aan alle ruimtelijke aspecten voldaan wordt en aan het geschapen
ruimtelijk kader.
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3.3 Z20.00513 Levering gronden gemeente inzake Groeve Boudewijn
Ossendrecht
Bij het sluiten van de Groeve Boudewijn in 1998 is de gehele Meiduinweg te Ossendrecht
overgedragen aan de gemeente Woensdrecht. In 2019 is het bestemmingsplan voor de
ontwikkeling van Groeve Boudewijn vastgesteld. Nu blijkt bij de realisatie van het
bestemmingsplan dat er klein deel van de Meiduinweg niet correct is overgedragen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een correctie op de
overdracht uit te laten voeren en de gronden te leveren aan de ontwikkelaar van Groeve
Boudewijn.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In te stemmen met het alsnog leveren van een gedeelte van de kadastrale percelen
Ossendrecht sectie D nummer 7124, 7123 en 7125, gezamenlijk groot circa 249 m2, voor
een bedrag van €1 k.k. aan De Nijs Soffers BV.
2. Alle kosten ( o.a. notaris, kadaster, belastingen, naheffingen) voor de levering van de
strook grond zijn voor rekening van De Nijs-Soffers BV.

4 Agendapunten L. van der Beek
4.1 Z20.00472 Actualisatie beleidsregels bijzondere bijstand
Het college heeft nieuwe beleidsregels voor de bijzondere bijstand vastgesteld. Deze regels
treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking. Vanwege nieuwe
gemeentelijke zorgtrajecten, vergoeding van parkeerkosten bij ziekenhuisbezoek en
actualisatie van bedragen aan het huidige prijsniveau, is aanpassing noodzakelijk.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 vast te stellen.
2. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 in te trekken.
3. De inwerkingtreding dan wel intrekking van de beleidsregels met terugwerkende kracht
bepalen op 1 januari 2020.

5 Agendapunten J. van Agtmaal
5.1 Z19.04874 Verzoek tot financieren magnolia’s inwoners en beplanting
kerk en Adolphineplein in Ossendrecht
Dorpsplatform Ossendrecht heeft samen met initiatiefnemer de heer Blommerde het verzoek
ingediend om € 4.203,04 (excl. btw) beschikbaar te stellen uit de initiatievenpot (= reserve
‘budget dorpsplatforms’) voor het uitdelen van 100 magnolia’s aan inwoners van
Ossendrecht en (onder)beplanting in de bakken bij de kerk en op het Adolphineplein.
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In te stemmen met het inzetten van € 4.203,04 (excl. btw) ten laste van de initiatievenpot
voor het verder realiseren van het magnoliadorp.

6 Representatie
6.1 Representatie college d.d. 4-2-2020
Het college heeft kennis genomen van de uitnodigingen.
Mobiliteit: J. van Agtmaal gaat naar een bijeenkomst op 05022020 in de avond in
Roosendaal.
De heer Kielman zal het startschot lossen bij de ronde van Huijbergen om 10.00uur.
Om 15.00 uur doet de heer Van Agtmaal dat.
RK vv Meto nodigt collegeleden om 14.30 uur ten tijde van derby’s uit: 5 april de heer Van
der Beek, 8 maart de heren Adriaansen en De Waal, 09-02 is het college verhinderd.
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