College B&W 28 september 2021

Verslag College B&W, gehouden op datum 28-09-2021.
1 Opening
Aanwezig: S. Adriaansen; L. van der Beek; J. van Agtmaal; H. Kielman; A. Baart
Afwezig: H. de Waal

1.1 Besluitenlijst BenW 21 september 2021
Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 21 september vast. H. de Waal vraagt om toelichting op 'De ontwikkelaar ......voormalig
gemeentehuis Huijbergen.' A. Baart zal dat doen.

2 Agendapunten S. Adriaansen
2.1 Z21.03291 Richtlijnen begrotingen 2023 GR-en
In de nota ‘zes kaderstellende spelregels voor verbonden partijen’ is opgenomen dat de gemeenteraad financiële en beleidsmatige richtlijnen
verstrekt aan de gemeenschappelijke regelingen. Deze richtlijnen gelden als richtsnoer voor de kadernota en de begroting van de
gemeenschappelijke regelingen. In overleg met de regiogemeenten zijn de richtlijnen voor 2023 geformuleerd.
Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om de financiële en beleidsmatige richtlijnen 2022 vast te stellen, zodat de
gemeenschappelijke regelingen deze kunnen hanteren bij het opstellen van hun kadernota en begroting 2023.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
Raadsvoorstel aan de raad te sturen waarin voorgesteld wordt de ‘Financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting 2023’ voor de
gemeenschappelijke regelingen vast te stellen en deze aan de genoemde gemeenschappelijke regelingen toe te zenden.
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2.2 Herstructurering team Maatschappelijke Ontwikkeling
De gemeente Woensdrecht is na een grondige evaluatie gestart met de Doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Een van de doelen van de
doorontwikkeling is om de personele inzet juist af te stemmen op de noodzakelijke taken en werkzaamheden. Om dit doel ook daadwerkelijk
te bereiken is besloten om de formatie van team maatschappelijke ontwikkeling per 1 oktober 2021 te wijzigen.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. De functie van beleidsmedewerker sociaal domein A (1,0 fte OA-I) in de huidige vorm te laten vervallen per 1 oktober 2021
2. Het formatiebudget dat door het besluit 1 beschikbaar komt in te zetten om 1,22 fte structurele formatie binnen het team te creëren
voor beleidsmedewerker C (OA-III).
3. Structureel jaarlijks budget van € 17.800 ten behoeve van inhuur (grootboeknummer 66202000) om te zetten naar 0,22 fte structurele
formatieruimte t.b.v. beleidscapaciteit voor leerlingenvervoer. (naar verwachting OA-III) en dit te verwerken in met een begrotingswijziging bij
de derde kwartaalrapportage
4. € 28.000 budget beschikbaar te stellen vanuit de reserve personele veerkracht om de 2 tijdelijke contracten OAIII (1,2 FTE) tot en met maart
2022 of zoveel korter als nodig is te verlengen.

3 Agendapunten H. de Waal
3.1 vaststellen ontwerp bestemmingsplan Onderstal 14, Hoogerheide
Aan de Onderstal 14 bevindt zich een vrijstaande woning met aansluitend terrein. Woningstichting Woensdrecht wil deze woning slopen en
vervangen door 8 nieuwe woningen in gestapelde vorm.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel vastgesteld worden. Uw college heeft op 13 juli
2021 besloten in te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan dat de bouw van 8 woningen mogelijk maakt en ook in te stemmen met
de aanmeldnotitie M.e.r. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen voor inspraak en is toegestuurd aan de vooroverleginstanties. Er zijn geen
opmerkingen gemaakt.
Voorgesteld wordt het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen conform het voorontwerp bestemmingsplan en dit ontwerp gedurende zes
weken ter inzage te leggen.
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Onderstal 14, Hoogerheide”;
2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen van zienswijzen;

3.2 vaststellen ontwerp-bestemmingsplan Pastoor van Roesselstraat 1-31, Hoogerheide
Aan de Pastoor van Roesselstraat bevinden zich thans 16 huurwoningen. De woningen zijn van het type twee onder een kap. Woningstichting
Woensdrecht wil deze woningen slopen en vervangen door 20 nieuwe woningen.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel vastgesteld worden.
Op 6 juli jl. besloot uw college het voorontwerp-bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije M.e.r. en een
inspraakprocedure te starten en vooroverleg te plegen met Provincie en Waterschap.
Het voorontwerp is gepubliceerd voor inspraak en het vooroverleg heeft plaatsgevonden.
Er zijn geen inspraakreacties en vooroverlegreacties ingediend.
Voorgesteld wordt het ontwerp bestemmingsplan Pastoor van Roesselstraat 1-31, Hoogerheide overeenkomstig het voorontwerp vast te stellen
en ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1.In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Pastoor van Roesselstraat 1-31, Hoogerheide”;
2.De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van zienswijzen;
3.Initiatiefnemer van het besluit in kennis te stellen.
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4 Agendapunten L. van der Beek
4.1 BenW advies contractverlenging begeleiding Wmo en huishoudelijke ondersteuning, addenda en tarieven
Gemeenten zijn op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig
thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder vallen onder andere begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding
voor mensen met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke, psychiatrische en/of somatische beperkingen of problematiek, vervoer naar
dagbesteding en kortdurend verblijf) en huishoudelijke ondersteuning. Voor de uitvoering van deze voorzieningen zijn gezamenlijk met de
gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen met zorgaanbieders drie overeenkomsten afgesloten, namelijk een Basisovereenkomst
Maatschappelijke Ondersteuning, een Resultaatovereenkomst Begeleiding en een Resultaatovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning. Deze
overeenkomsten zijn ingegaan op 1 januari 2018 en eindigen op 31 december 2021. In alle drie de overeenkomsten zit een optie tot eenzijdige
verlenging door de gemeenten voor twee maal de duur van twee jaar. Omdat de overeenkomsten aflopen op 31 december 2021, zal er besloten
moeten worden of de overeenkomsten wel of niet met twee jaar worden verlengd. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de verlenging van
de overeenkomsten met twee jaar.
Ter voorbereiding op de verlenging zijn er in samenwerking met aanbieders en Wmo-consulenten een tweetal Addenda opgesteld.
Tenslotte is in de overeenkomst opgenomen dat gemeenten jaarlijks voor 15 september de tarieven van het daaropvolgende jaar bekend
maken. Deze tarieven wordt bepaald op basis van de kostprijselementen die zijn benoemd in de AMvB reële kostprijs thuisondersteuning en de
Verordening maatschappelijke ondersteuning.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. Instemmen met de verlenging van de Basisovereenkomst Maatschappelijke Ondersteuning met twee jaar.
2. Instemmen met de verlenging van de Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo 2015 met twee jaar.
3. Instemmen met de verlenging van de Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015 met twee
jaar.
4. In te stemmen met het Addendum Huishoudelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2022, als aanvulling op de
resultaatovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015.
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5. In te stemmen met het Addendum Begeleiding met ingang van 1 januari 2022, als aanvulling op de resultaatovereenkomst Begeleiding
Wmo 2015.
6. De tarieven voor de Wmo maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding vast te stellen met ingang van 1 januari
2022.
7. De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit:
De portefeuillehouder Wmo, wethouder Van der Beek, volmacht te verlenen voor ondertekening van de verlengingsbrieven en addenda
Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding.
8. de raad te informeren via een raadsinformatienota.

4.2 Z21.03370 Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst pilot Plein 3
Na de sluiting van de voormalige jeugdinstelling Lievenshove (onderdeel Juzt) is de Koraalgroep bij de start van het schooljaar 2019-2020
gestart met de doorontwikkeling van het Warande College. Dit heeft op 1 januari 2020 geresulteerd in pilot Plein 3, een integraal onderwijszorgprogramma. De voorziening zoals die door Koraal is gestart is met name bedoeld als laatste vangnet voor dreigende uitvallers van VSOscholen en jongeren die terugkeren uit detentie of gesloten jeugdzorg en nergens anders meer welkom zijn. Gedurende de pilot Plein 3 wordt
door middel van een intensief onderwijs-zorgprogramma een bijdrage geleverd aan het welzijn en de zelfredzaamheid van de jongeren om hen
in staat stellen een startkwalificatie of een baan te verwerven. Om dit te kunnen bekostigen zijn de gemeenten in de jeugdhulpregio’s WestBrabant West en West-Brabant Oost gevraagd een bijdrage te leveren aan deze Pilot en dit te bekrachtigen door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht is akkoord gegaan met het leveren van een bijdrage aan de pilot
Plein 3.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. Akkoord te gaan met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst pilot Plein 3
2. Akkoord te gaan met financiële verdeling binnen regio West-Brabant West
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3. De penvoerdersrol te beleggen bij de gemeente Roosendaal en machtiging te verlenen aan de penvoerder om deze in staat te stellen
mede namens de gemeente Woensdrecht alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn in het kader van de financiering ter
uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst.
De burgemeester van de gemeente Woensdrecht besluit:
De wethouder Jeugd volmacht te verlenen voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst pilot Plein 3.

4.3 Subsidie/compensatie COVID-19
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
1. eenmalig een bedrag van € 127,50 toe te kennen aan EHBO Putte, als bijdrage ten gevolge van de coronacrisis (uit budget ALGEMEEN).
2. eenmalig een bedrag van € 149,28 toe te kennen aan EHBO Huijbergen, als bijdrage ten gevolge van de coronacrisis (uit budget
ALGEMEEN).
3. eenmalig een bedrag van € 921,53 toe te kennen aan EHBO Ossendrecht, als bijdrage ten gevolge van de coronacrisis (uit budget
ALGEMEEN).
4. eenmalig een bedrag van € 1.036,87 toe te kennen aan EHBO Hoogerheide, als bijdrage ten gevolge van de coronacrisis (uit budget
ALGEMEEN ).
5. eenmalig een bedrag van € 3.393,75 toe te kennen aan St. Wjeeldrecht, als compensatie ten gevolge van de coronacrisis (uit budget
CULTUUR).
6. ‘Dweilband ’t Nuk me niks’ te verzoeken hun aanvraag te voorzien van additionele informatie welke voorziet in een specificatie van de
vaste lasten.
7. eenmalig een bedrag van € 3364,68 toe te kennen aan Harmonie Aurora, als bijdrage ten gevolge van de coronacrisis (uit budget
CULTUUR).
8. de aanvraag van Gemengd Koor Sugar & Spice ad € 3.400,00, als compensatie ten gevolge van de coronacrisis, niet te honoreren.
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5 Agendapunten J. van Agtmaal
5.1 Actualisatie Beheerplan materieel team Wijk-& dorpsbeheer
Het college heeft het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer in concept vastgesteld. Doel van het beheerplan is een
adequaat materieelbeleid voor de periode 2022-2025. Het beheerplan wordt in november 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit in te stemmen met en de raad voor te stellen:
1. Het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer van de afdeling Dienstverlening vast te stellen;
2. De structurele storting in de bestemmingsreserve materieel met ingang van het begrotingsjaar 2022 te verhogen met een bedrag van
€30.750. Met dit bedrag is rekening gehouden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022;
3. De in het investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringen voor de aanschaf en vervanging van
materieel aan te passen conform bijlage 2;
4. Bij de eerstvolgende wijziging van de ‘Financiële verordening’ de afschrijvingstermijnen in de verordening in overeenstemming brengen
met de afschrijvingstermijnen van het ‘Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer’.

6 Agendapunten H. Kielman
6.1 Belastingverordeningen en tarieven 2022
De gemeenteraad stelt jaarlijks de belastingverordeningen en belastingtarieven vast. Deze vormen de wettelijke basis voor het heffen van
gemeentelijke belastingen.
Het college van B&W stelt de raad voor in 2022 de OZB, de forensenbelasting, de afvalstoffenheffing en de lijkbezorgingsrechten te verhogen
met het inflatiepercentage van 2 procent. De tarieven voor rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en marktgelden blijven
ongewijzigd ten opzichte van 2021.
Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
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de belastingverordeningen 2022 en bijbehorende tarieven via een raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

6.2 Z21.03560 Legesverordening 2022
Jaarlijks wordt door de gemeenteraad een legesverordening vastgesteld. Op grond van de legesverordening worden leges geheven voor het op
verzoek leveren van diensten en producten zoals vergunningen, rijbewijzen en paspoorten. Het college heeft besloten om de gemeenteraad
voor te stellen de Legesverordening 2022 en bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit:
De Legesverordening 2022 en bijbehorende tarieventabel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

7 Representatie
7.1 RKVV ODIO Ossendrecht: Officiële aftrap G-voetbal op 2 oktober om 14.00 uur
De heer De Waal zal het college vertegenwoordigen.

7.2 Onthulling nieuwe naam IKC in Woensdrecht op 1 oktober
De heer Van der Beek zal bij de onthulling aanwezig zijn.
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