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Z/19/003980 / DOC-19158549
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van de vergadering van BenW van 3 juni 2019
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van BenW
van 3 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/034207 / DOC-19158514
Hoeksche Campus
Collegevoorstel regeling opleiding en ontwikkeling
Het college besluit:
1. de regeling opleiding en ontwikkeling vast te stellen;
2. de regeling opleiding en ontwikkeling in te laten gaan per 1 januari 2019.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/010151 / DOC-19145394
Beleid openbare ruimte
vaststelling aansluitverordening riolering
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de aansluitverordening riolering vast te stellen;
2. de oude aansluitverordeningen riolering in te trekken.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z-18.29193 / DOC-19153222
Omgeving
R-Net Oud-Beijerland
Het college besluit:
1. in principe in te zetten op een R-Netverbinding naar Oud-Beijerland;
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2. daarbij de conceptroutering zoals opgenomen in bijlage 1, als uitgangspunt
in te brengen.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/030031 / DOC-19156086
Opvoeden en opgroeien
Verzoek om toestemming verhuur schoollokaal De Klinker
Het college besluit het bestuur van Stichting Acis toestemming te verlenen om
met ingang van het schooljaar 2019-2020 een lokaal van basisschool De Klinker
te verhuren aan Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC).

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z-18.29288 / DOC-19155736
Juridische zaken
Beslissing op bezwaar 2 bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning
voor een duivenhok
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
2. de 2 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. deze beslissing mede te delen aan de bezwaarmakers en de
vergunninghouder conform bijgaande conceptbrieven.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/006160 / DOC-19122320
Financieel advies
Burgerinitiatief herinrichting Groeneweg Puttershoek
Het college besluit:
1. in te stemmen met de herinrichting van de Groeneweg in Puttershoek in het
kader van het Duurzaam Veilig principe voor een bedrag van zo’n € 30.000;
2. in te stemmen met de uitvoering van onderhoud Groeneweg in 2019 voor
een bedrag van zo’n € 540.000. ;
3. in te stemmen met het voorstel om het krediet van € 570.000 voor het
onderhoud van de Groeneweg te vervroegen naar 2019 i.p.v. 2021 en de
financiële gevolgen te verwerken in de zomerrapportage 2019.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z/19/033404 / DOC-19155464
Omgeving
Mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard voor de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.
Het college besluit het mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard voor de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/033508 / DOC-19155792
Financieel advies
Concept jaarstukken 2018 van de voormalige gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
Het college besluit:
1. de concept jaarstukken 2018 ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. de accountantsverslagen over de jaarstukken ter kennisname aan de raad
aan te bieden;
3. de raad voor te stellen om de bestemming van het resultaat 2018 vast te
stellen;
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4. in te stemmen met de brieven ter aanbieding van de jaarverantwoording
(SiSa) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
5. in te stemmen met de bijgevoegde brieven 'Bevestiging bij de jaarrekening'
aan Deloitte en PSA accountants;
6. het normenkader 2018 van de voormalige gemeente Strijen in te trekken;
7. het normenkader 2017 van de voormalige gemeente Strijen van toepassing
te verklaren voor de controle van de jaarstukken 2018 van de voormalige
gemeente Strijen;
8. in te stemmen met de akkoordverklaringen voor de IV3-verdeelmatrix.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z18/37829 / DOC-19158277
Juridische zaken
Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning bestemmingswijziging van
het pand op het perceel Smidsweg 42-44 te 's-Gravendeel
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
2. het bezwaarschift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. deze beslissing mede te delen aan de bezwaarmaker en de
vergunninghouder conform bijgaande conceptbrieven.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/011666 / DOC-19157334
HRM
Regeling vergoeding schade persoonlijke eigendommen tijdens werktijd
Het college besluit de Regeling vergoeding schade aan persoonlijke
eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019 vast te
stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/034095 / DOC-19158666
Financieel advies
Perspectiefnota 2019-2023 (inclusief Zomerrapportage 2019)
Het college besluit:
1. in te stemmen met Perspectiefnota 2019-2023 (inclusief
Zomerrapportage 2019) en deze ter behandeling aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. de raad voor te stellen om de financiële consequenties (inclusief de
investeringskredieten en de mutaties in de reserves) van de
Zomerrapportage 2019 via een begrotingswijziging in 2019 te
verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022;
3. de raad voor te stellen om de financiële consequenties voor de
jaarschijf 2019 uit de Perspectiefnota 2019-2023 via een
begrotingswijziging in 2019 te verwerken in de begroting 2019
(incidenteel);
4. de raad voor te stellen om de financiële consequenties van de
jaarschijven 2020-2023 uit de Perspectiefnota 2019-2023 te
verwerken in de op te stellen begroting 2020-2023;
5. de raad voor te stellen om in te stemmen met de voorgestelde
oplossingsrichtingen en deze te verwerken in de begroting 2020-2023;
6. in te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een sluitend
meerjarenperspectief bij de begroting 2020-2023 (zie onderdeel
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“Uitvoering”).
7. de raad voor te stellen tot het instellen van een aantal nieuwe reserves
en de bevoegdheid om de reserves te muteren te delegeren aan het
college;
8. de portefeuillehouder financiën te mandateren om de eventuele
mutaties (meicirculaire gemeentefonds) na vaststelling door het
college (11 juni) en vóór verzending aan de raad (13 juni) te
accorderen.
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