Besluitenlijst vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders
Burgemeester: Govert Veldhuijzen
Secretaris: Barbera Silvis-de Heer
Wethouders: Paul Boogaard Piet van Leenen Harry van Waveren Huibert Steen
Overig: Dorus Roelofs (directiesecretaris) en Mirjam Oprel (strategisch adviseur Communicatie)
Afwezig: Joanne Blaak-van de Lagemaat
Datum: 16 juli 2019
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Kenmerk: Z/19/003980 / DOC-19171179
Team: Bestuurs- en managementondersteuning
Omschrijving: Openbare besluitenlijst van de vergadering van BenW van 9 juli 2019
Besluit: Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van BenW van 9 juli
ongewijzigd vast te stellen.
Kenmerk: Z/19/033482 / DOC-19166672
Team: Strategie
Omschrijving: Woningbouwprogramma 2019
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van de provincie over de kaders van het op te leveren
Woningbouwprogramma 2019;
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de implicaties van de nieuwe kaders.
Kenmerk: Z/19/036234 / DOC-19166905
Team: Omgeving
Omschrijving: Delegatiebesluit exploitatieplan gemeente Hoeksche Waard 2019.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 6.12, lid 1 en 2 Wro voor de volgende
besluiten te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
1. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2° of 3° Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan of
beheersverordening;
2. een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste
lid, onder a Wro (wijzigingsplan).
2. de delegatiebesluiten van gemeente Oud-Beijerland van 30 juni 2008 en 6 december 2016 en
van gemeente Binnenmaas van 27 januari 2011 in te trekken.
Kenmerk: Z/19/036946 / DOC-19169426
Team: Opvoeden en opgroeien
Omschrijving: Collegevoorstel Infographic Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (2018)
Besluit: Het college besluit:
1. de raad zoals gevraagd te informeren over de voortgang van peuteropvang en
voorschoolse educatie;
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2. daarvoor in te stemmen met bijgaande informatiebrief en bijlagen en deze ter informatie toe
te sturen aan de raad.
Kenmerk: Z/19/037058 / DOC-19169494
Team: Ondernemen
Omschrijving: Taken en rollen bedrijfscontactfunctionarissen
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de in dit voorstel genoemde richtlijnen met betrekking tot de
werkzaamheden van de bedrijfscontactfunctionarissen;
2. in te stemmen om de coördinerende rol voor de bedrijfsbezoeken bij de
bedrijfscontactfunctionarissen te leggen.
Kenmerk: Z/19/031132 / DOC-19146263
Team: Participatie en leefbaarheid
Omschrijving: Eenmalige bijdrage voor de bouw van een depot van Museum Hoeksche Waard
Besluit: Het college besluit een éénmalige subsidie van € 70.000,- te verlenen aan Museum Hoeksche
Waard voor de bouw van depotruimte op grond van artikel 10 van de ‘Algemene subsidieverordening
gemeente Cromstrijen 2018’.
Kenmerk: Z/19/036990 / DOC-19169160
Team: Participatie en leefbaarheid
Omschrijving: Introductie Publieksprijs Cultuur
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de aansluiting op de Rabobank Cultuurprijs met beschikbaarstelling
van een publieksprijs Cultuur van € 500,-;
2. de gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van uw besluit.
Kenmerk: Z/19/037118 / DOC-19169797
Team: Strategie
Omschrijving: Procesvoorstel dorpsconferentie Klaaswaal
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het procesvoorstel voor de dorpsconferentie in Klaaswaal;
2. te bepalen welke collegeleden bij deze conferentie aanwezig zullen zijn.
Kenmerk: Z/19/037336 / DOC-19170899
Team: Integrale veiligheid
Omschrijving: Beantwoording schriftelijke vragen over baggerwerkzaamheden in Strijen in 2018
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU
over de baggerwerkzaamheden in de Strijense haven in 2018, nabij het centrum van Strijen en de
Steenplaats door middel van bijgevoegde brief.
Kenmerk: Z/19/031762 / DOC-19149023
Team: Juridische zaken
Omschrijving: Aanwijzen functionaris gegevensbescherming op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Besluit: Het college besluit:
1. mevrouw M. Vermaas aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming FG) voor het
college, zoals bedoeld in artikel 37 lid 1 onder a van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
2. de raad voor te stellen om mevrouw M. Vermaas aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming voor de raad, zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
3. de burgemeester voor te stellen om mevrouw M. Vermaas aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming voor de burgemeester, zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
4. de aanwijzing van mevrouw M. Vermaas als Functionaris Gegevens-bescherming voor het
college, de burgemeester en de raad te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
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5. de Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen in de zin van artikel 5:2 van de
Algemene wet bestuursrecht;
6. de positie en taken van de Functionaris Gegevensbescherming conform artikel 38 en 39 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming in te vullen.

Kenmerk: Z/19/036913 / DOC-19168855
Team: Strategie
Omschrijving: Beantwoording raadsvragen CDA Manifest 'Iedereen doet mee'
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van de vragen die door de CDA zijn gesteld over het
manifest 'Iedereen doet mee';
2. de brief met de beantwoording van de vragen te verzenden aan de gemeenteraad.
Kenmerk: Z/19/036199 / DOC-19166378
Team: Omgeving
Omschrijving: Verordening Starterslening gemeente Hoeksche Waard 2019.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening Starterslening gemeente Hoeksche
Waard 2019 vast te stellen.
Kenmerk: Z/19/036199 / DOC-19166378
Team: Omgeving
Omschrijving: Verordening Starterslening gemeente Hoeksche Waard 2019.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening Starterslening gemeente Hoeksche
Waard 2019 vast te stellen.
Kenmerk: Z/19/034618 / DOC-19160701
Team: Juridische zaken
Omschrijving: Zomermandaat 2019
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgaand zomermandaat voor de periode van maandag
29 juli tot en met zondag 25 augustus.
Kenmerk: Z/19/033637 / DOC-19170036
Team: HRM
Omschrijving: Informatiebrief aan de gemeenteraad over wijziging hoofdstructuur organisatie
Besluit: Het college besluit bijgaande informatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.
Kenmerk: Z/19/009007 / DOC-19160340
Team: Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving: Addendum project Nieuw Weverseinde e.o. Puttershoek
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het addendum op de anterieure overeenkomst met HW Wonen voor de
woningbouwontwikkeling Nieuw Weverseinde e.o. in Puttershoek;
2. de burgemeester voor te stellen Wethouder P. van Leenen te machtigen om het addendum
namens de gemeente te ondertekenen.
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