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Verslag College B&W, gehouden op datum 28-04-2020.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen; H. de Waal; L. van der Beek; J. van Agtmaal; H. Kielman; A. Baart

1.1 Besluitenlijst BenW 21 april 2020
Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 21 april 2020.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Z20.00987 Last onder dwangsom
Toezichthouders van de gemeente hebben tijdens een bouwcontrole een aantal
overtredingen geconstateerd op de verleende omgevingsvergunning. Het betreffen
overtredingen op het gebied van brandveiligheid en gezondheid. Het college heeft besloten
handhavend op treden door middel van een last onder dwangsom, teneinde de
overtredingen te doen opheffen.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen inzake het handelen in strijd met de voorschriften
verbonden aan de op 28 september 2018 verleende omgevingsvergunning voor het
onderdeel bouw. Het pand waar de vergunning betrekking op heeft is gesitueerd op een
perceel aan de Antwerpsestraat te Putte.

2.2 Z20.1796 Handhavingsrapportage 2019
Ten behoeve van de uitvoering van integrale handhaving stelt het college van de gemeente
Woensdrecht jaarlijks een uitvoeringsprogramma Handhaving op. Dit uitvoeringsprogramma
voorziet in het planmatig uitvoeren van toezicht en handhaving. De handhavingsrapportage
is een evaluatie van dit programma. De rapportage geeft inzicht in de uitgevoerde controles
en toegepaste sancties. Zo is er in 2019 veel capaciteit vrijgemaakt aan handhaving op
huisvesting van arbeidsmigranten vanwege de doorgevoerde beleidswijziging. Ook is er aan
de asbestverwijdering door particulieren, gezondheids- en duurzaamheidsaspecten bij
bouw- en sloopactiviteiten, ondermijnende activiteiten en meldingen en ergernissen in de
openbare ruimte veel tijd besteed. Het college heeft de handhavingsrapportage over 2019
vastgesteld en aangeboden aan de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. De handhavingsrapportage 2019 gemeente Woensdrecht vast te stellen.
2. De gemeenteraad in kennis te stellen van de Handhavingsrapportage 2019 via een
raadsinformatienota.
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3 Agendapunten L. van der Beek
3.1 Z20.01730 Evaluatie reanimatiecursussen uit raadsbudget
Op 4 juli 2019 heeft de Woensdrechtse gemeenteraad unaniem ingestemd met het
beschikbaar stellen van een krediet voor de vergoeding van reanimatiecursussen (met AEDgebruik) voor inwoners van de gemeente. Meer dan tweehonderd geïnteresseerden hebben
van dit aanbod gebruik gemaakt. Het college informeert de raad door middel van een
raadsinformatienota over de voortgang van dit project.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit
De raad te informeren door middel van een raadsinformatienota.

4 Agendapunten J. van Agtmaal
4.1 Z20.01464 speeltoestel Woensdrecht
Vanuit Dorpsplatform Woensdrecht en de gemeente bestaat het idee om een nieuw
speeltoestel te plaatsen op de plaats waar met oud en nieuw het toestel is vernield. Daarbij
zal de glijbaan aan de Melis Blecklaan vervangen worden door een groter model. Om dit
mogelijk te maken wensen de initiatiefnemers € 16.600,- (excl. btw) van de iDOP-gelden in
te zetten.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met het
voorstel en stelt hiervoor het bedrag van € 16.600,- (excl. btw) van de iDOP-gelden voor
Woensdrecht beschikbaar.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
In te stemmen met het inzetten van € 16.600,- (excl. btw) ten laste van het iDOP-budget (=
reserve ‘revitalisering dorpskern Woensdrecht’) van de kern Woensdrecht voor het verhogen
van de leefbaarheid in de kern Woensdrecht;

5 Agendapunten H. Kielman
5.1 Afhandeling bezwaarschriften toeristenbelasting
In de periode 27 november 2019 tot en met 3 december 2019 zijn zeven bezwaarschriften
ontvangen van ondernemers in de recreatieve sector. De bezwaren richten zich tegen de
verhoging van de toeristenbelasting, waartoe door de raad werd besloten op 7 november
2019. De bezwaarschriften zijn voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.
Deze commissie adviseert om alle zeven bezwaarschriften kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren. Het college kan zich daarin vinden en stelt de raad voor zo ook te besluiten.

Pagina 2

College B&W 28 april 2020

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
De raad voor te stellen de zeven bezwaarschriften tegen de verhoging van de
toeristenbelasting kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

5.2 Z20.00470 Aangepast wijzigingsvoorstel begroting 2020
Op 26 februari jl. heeft het college een voorstel aan de raad gedaan om, aan de hand van
reëel begroten, met zijn voorkeurscenario voor bezuinigingen en zorgvuldig
risicomanagement begrotingsjaar 2020 positief te laten afsluiten. Daarnaast bood het
college de raad met dat voorstel zicht op een reëel en structureel evenwicht voor het
meerjarenperspectief. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft, gehoord hebbende
de Opinieraad Bestuur, gemeend het oorspronkelijke voorstel te moeten herzien. Daarnaast
maakt het een voorbehoud ten aanzien van het realiteitsgehalte van de (meerjarige)
prognoses uit het raadsvoorstel, gezien de huidige onzekerheden over beleidsmatige- en
financiële consequenties van de corona-crisis alsmede te verwachten compensatie daarvoor
vanuit het Rijk. In de 2e Prognoserapportage 2020 wordt daarover waar mogelijk nader
toegelicht.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Het gewijzigde concept raadsvoorstel ‘Aangepast wijzigingsvoorstel programmabegroting
2020’ inclusief de (gewijzigde) bijlagen aan de gemeenteraad voor te leggen.

6 Representatie
Geen.
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