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A.5. Raadsinformatienota regulering lachgas
ABZ Dhr. De Waal
Vraag
ABZ vraagt zich af of de gemeente Woensdrecht lachgas ook gaat verbieden op de
weergegeven opties. Met name op festivals en evenementen.

Antwoord
Op 21 januari heeft het college de Algemene regels voor evenementen gewijzigd. Daarin is
het volgende artikel opgenomen:
Artikel 2.8 Voorkomen verstrekking lachgas
De organisator voorkomt dat lachgas (dikstofmonoxide) wordt verstrekt, al dan niet tegen
betaling, of dat middelen hiertoe aanwezig/voorhanden zijn. De organisator treft hiertoe
de nodige maatregelen.
Hetzelfde artikel zal in alle evenementenvergunningen worden opgenomen als
voorschrift.
In de komende raadscyclus worden diverse wijzigingen van de Algemene plaatselijke
verordening aan uw raad voorgelegd.
Daarbij zal ook een artikel met betrekking tot lachgas worden voorgelegd. Dat mag geen
algemeen verbod zijn, dat kan alleen landelijk.
Wel is het mogelijk om het college de bevoegdheid te geven gebieden aan te wijzen waar
het gebruik verboden is.
Een dergelijke aanwijzing kan plaatsvinden in het belang van de openbare orde en
veiligheid.
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A.7. Jaarverslag 2018 bezwarencommissie
PvdA Mevr. De Koning
Vraag
Er is een stijging van het aantal bezwaarschriften in 2018 ten opzichte van 2017.
Zet deze stijging zich in 2019 door?
Antwoord
Wij verwachten een stijging van het aantal ontvangen bezwaarschriften over het jaar
2019. Deze stijging komt voort uit bezwaren gericht tegen het huisvesten van
arbeidsmigranten. In het Jaarverslag 2019 informeren wij u hier verder over.

Vraag
Wanneer mogen we het Jaarverslag 2019 ontvangen?
Antwoord
Uiterlijk 1 juni 2020 ontvangt u het Jaarverslag 2019. Dat het jaarverslag 2018 verlaat is
uitgebracht heeft te maken met de beperkte zittingen van de commissie bezwaar en de
daarmee beperkte mogelijkheid om het concept jaarverslag te bespreken met de
commissie.

Akt Dhr. Mathijssen
Vraag
In het jaarverslag worden 2 tabellen gehanteerd. 1 gesorteerd op advies en 1 gesorteerd op
onderwerp. Graag zien wij 1 tabel waarin de adviezen en onderwerpen gecombineerd
worden. Zie voorbeeld
Kan voor de jaren 2018 en 2019 deze gecombineerde tabel alsnog verstrekt worden?
Antwoord
De gecombineerde tabellen over de jaren 2018 en 2019 zullen worden opgenomen in het
Jaarverslag 2019.

Vraag
Zijn er uit de gegrond verklaarde bezwaren nog leerpunten voor de gemeente naar voren
gekomen?
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Antwoord
Vijf van de zes in 2018 gegrond verklaarde bezwaarschriften hadden betrekking op een
personele casus. Omwille van de privacy van betrokkenen kan hierover niet worden
uitgeweid. In het algemeen kan gesteld worden dat zorgvuldig handelen in dergelijke
dossiers nog verder wordt aangescherpt.

Vraag
Wanneer kunnen we de rapportage over 2019 verwachten?
Antwoord
Uiterlijk 1 juni 2020 ontvangt u het Jaarverslag 2019. Dat het jaarverslag 2018 verlaat is
uitgebracht heeft te maken met de beperkte zittingen van de commissie bezwaar en de
daarmee beperkte mogelijkheid om het concept jaarverslag te bespreken met de
commissie.

A.17. Raadsinformatienota rapportage gegevensbescherming 2019
D66 Dhr. Van der Ha
Vraag
Wat wordt er met de aanbevelingen uit de rapportage gedaan? Hoe worden deze
aanbevelingen uitgevoerd en geborgd?
Antwoord
Zoals reeds in de rapportage staat vermeld worden de aanbevelingen verder uitgewerkt in
een (jaarlijks) werkprogramma, uit te voeren door de organisatie. Monitoring en borging
vindt plaats via periodieke rapportage aan de Stuurgroep Privacy, waar de
portefeuillehouder Privacy en Informatieveiligheid deel van uitmaakt. Overigens is op
basis van de aanbevelingen ook het privacybeleid aangepast; dit privacybeleid wordt
binnenkort vastgesteld.

Vraag
De gemeente heeft een register voor meldingen/datalekken, hoeveel
meldingen/datalekken zijn er sinds de start van het register opgenomen in het register?
Welke meldingen betreft dat?
Antwoord
In 2019 zijn er in totaal 11 datalekken gemeld, waarvan er 1 datalek bij een verwerker
heeft plaatsgevonden. Het merendeel van de gemelde datalekken hadden betrekking op
het verkeerd adresseren/versturen van (digitale) post. Verder was er nog sprake van een
vermeend verloren geraakte enveloppe met certificaten en pasjes, een vermissing van een
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mobiele telefoon en het onbevoegd kunnen raadplegen van persoonsgegevens van
medewerkers in een applicatie.

Vraag
Zijn er sinds het in gebruik nemen van het register meldingen/datalekken gerapporteerd
aan De Autoriteit Persoonsgegevens en zo ja welke?
Antwoord
Gezien de impact van de gemelde datalekken zijn er tot op heden nog geen meldingen
gerapporteerd (en ook niet gerapporteerd hoeven worden) aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.

A.22. Raadsinformatienota en evaluatieproject 75 jaar bevrijding
D66 Dhr. Van der Ha
Vraag
Mocht er in de toekomst gebruik gemaakt worden van een werkgroep is het wenselijk
deze zelfstandiger te laten functioneren en aan te vullen met jongeren, ondernemers en
het onderwijs. Zo kunnen zij gezamenlijk meer activiteiten organiseren, waarbij de
gemeente Woensdrecht een ondersteunende rol heeft in plaats van een trekkende rol
(zoals ook in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen geregeld).
Wat is de verwachting van het college wie het initiatief neemt tot het vormen van een
zelfstandig functionerende werkgroep?
Antwoord
De burgemeester zal samen met de twee ambtelijk trekkers in het eerste kwartaal van
2020 een bijeenkomst organiseren met de leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding om
het evaluatierapport en de toekomstplannen te bespreken. Diverse leden van deze
werkgroep hebben zich uitgesproken om zich blijvend in te willen zetten op het thema
herdenken. De gemeente Woensdrecht wil in de toekomst een ondersteunende en
faciliterende rol aannemen.

Vraag
Uit de evaluatie komt naar voren dat het wenselijk is om geld beschikbaar te stellen om
initiatieven omtrent de herdenking van de oorlog en bevrijding te faciliteren. Is het
college dat van plan en hoe ziet men dat voor zich? Wat zijn de totale kosten gemaakt
door de gemeente voor de viering van 75 jaarbevrijding?
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Antwoord
Het college vindt het erg belangrijk dat er blijvend wordt ingezet op het herdenken van
de oorlog en het vieren van de bevrijding. In het evaluatierapport wordt aangegeven dat
er bij herdenking in 2024 (80 jaar bevrijding) minder groots wordt ingezet. Het advies is
om als gemeente een ondersteunende en faciliterende rol aan te nemen en indien mogelijk
financiële middelen beschikbaar te stellen voor externe initiatieven. Voorafgaand aan
2024, in 2023, zal er besloten worden welke financiële middelen beschikbaar gesteld
zullen worden.
In totaal is er in 2019 voor 75 jaar bevrijding € 36.548,76 besteed. Dat is dus ruim € 4.000
minder dan begroot. (zie evaluatierapport voor de toelichting).
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