Besluitenlijst vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders
Burgemeester
Secretaris
Wethouders

Peter van der Velden
Barbera Silvis-de Heer
Paul Boogaard
Piet van Leenen
Harry van Waveren
Joanne Blaak-van de Lagemaat
Huibert Steen

Overig

Anne Karsbergen (strategisch communicatieadviseur)
Dorus Roelofs (directiesecretaris)

Datum
Vertrouwelijkheid

19 februari 2019
Openbaar

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
van 12 februari 2019
Het college besluit de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en
wethouders van 12 februari 2019 vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/005428 / DOC-19124972
Financieel advies
Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Het college besluit de raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor
het instemmen met de Derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
SVHW 2015.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/006332 / DOC-19122711
Beleid openbare ruimte
Vertegenwoordiging college binnen RAD HW B.V.
Het college besluit wethouder P. J. van Leenen aan te wijzen als vertegenwoordiger van het college in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
van RAD HW B.V. (eigenaar) en als bestuurlijk opdrachtgever van de diensten
die de RAD HW B.V. uitvoert voor gemeente Hoeksche Waard.
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Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z18/35538 / DOC-19120969
Juridische zaken
Beslissing op bezwaarschriften tegen last onder bestuursdwang
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Commissie bezwaarschriften
Binnenmaas;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de
bestreden besluiten in stand te laten;
3. niet over gaan tot een proceskostenvergoeding;
4. de bezwaarmaker door middel van bijgaande brief hiervan in kennis te
stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/004405 / DOC-19118643
Integrale veiligheid
Convenant en Mandaatbesluit Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Convenant Bevolkingszorg en de
Mandaatregeling crisisorganisatie Zuid-Holland Zuid;
2. in te stemmen met het voorstel om een regionale crisisorganisatie
voor Zuid-Holland Zuid in te richten en zich te committeren aan de
benodigde medewerkers en urenbesteding;
3. in te stemmen met het voorstel om de regionale crisisbeheersingstaken centraal vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan te
sturen en zich te committeren aan het leveren van de benodigde
capaciteit;
4. kennis te nemen van de financiële consequenties van het convenant;
5. in te stemmen met de procedure voor aanwijzen van leden van de
crisisorganisatie door de directie van gemeente Hoeksche Waard;
6. het convenant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
7. het Mandaatbesluit regionale crisisorganisatie Zuid-Holland Zuid vast
te stellen;
8. het Mandaatbesluit hoofd VRC vast te stellen;
9. de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid door middel van een brief over
deze besluiten te informeren.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.11311 / DOC-19124211
Integrale veiligheid
Aanvraag suppletie-uitkering Gemeentefonds 2019 (Bommenregeling)
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om de werkelijke kosten voor het opsporen en
ruimen van explosieven (Bommenregeling) vast te stellen op
€ 39.776,60 (exclusief BTW);
2. een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering op het
Gemeentefonds ter hoogte van 70% van de werkelijke gemaakte
kosten, door middel van het insturen van het raadsbesluit.
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Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z18/37030 / DOC-19120763
Participatie en leefbaarheid
Aanwijzing lokale publieke media-instelling
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een positief advies uit te brengen over de
aanwijzing van Stichting Omroep Hoeksche Waard als lokale publieke
media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in
Hoeksche Waard van 2019 tot en met 2023;
2. aan Stichting Omroep Hoeksche Waard een bekostiging toe te kennen
van € 1,30 per wooneenheid van 2019 tot en met 2023;
3. de raad te informeren over de wijze van bekostiging.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/004624 / DOC-19121721
Omgeving
Erfgoedverordening gemeente Hoeksche Waard 2019
Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen om de Erfgoedverordening
gemeente Hoeksche Waard 2019 vast te stellen;
2. onder voorbehoud van de behandeling van de Erfgoedverordening de
Commissie Cultureel Erfgoed te benoemen als adviesorgaan op grond
van artikel 15 van de Monumentenwet 1988;
3. vooruitlopend op de behandeling van de Erfgoedverordening te
starten met het werven van nieuwe drie burgerleden voor de
Commissie Cultureel Erfgoed.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/006350 / DOC-19122741
Omgeving
Mobiliteitsagenda Hoeksche Waard
Het college besluit de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor
te stellen de Mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z-18.27360 / DOC-19124287
Omgeving
Vaststellen bestemmingsplan Abel Tasmankwartier Oud-Beijerland
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. over de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan
te besluiten overeenkomstig het ‘Rapport zienswijzen en aanpassingen
op het ontwerpbestemmingsplan Abel Tasmankwartier OudBeijerland’;
2. met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in het Rapport
zienswijzen, het bestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ vast te
stellen en langs elektronische weg en in analoge vorm beschikbaar te
stellen, zoals opgenomen in GML- bestand
NL.IMRO.1963.BPWONEN2018040OBL-VG01;
3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een overeenkomst is
gesloten waarbij het verhalen van de kosten op een andere wijze is
verzekerd;
4. de beeldkwaliteitsparagraaf uit het bestemmingsplan toe te voegen
aan de gemeentelijke Welstandsnota;
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5. te besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor de
nieuwe woningen in het plangebied op grond van artikelen 83 en 110a
Wet geluidhinder.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/005586 / DOC-19123918
Omgeving
Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Beijerland Zuid II
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Beijerland Zuid II, zoals beschreven
in de ‘nota zienswijzen en Staat van wijzigingen’;
2. in te stemmen met de overige aanpassingen zoals weergegeven in de
‘nota zienswijzen en Staat van wijzigingen’;
3. op basis van artikel 6.12, lid 2, onder a Wro geen exploitatieplan vast te
stellen;
4. rekening houdend met de zienswijzebeantwoording en voorgestelde
aanpassingen, het bestemmingsplan Nieuw-Beijerland Zuid II als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.1963.BPBG13hp1618-VG01 gelijktijdig
met de analoge versie van het bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen;
5. de bijbehorende beeldkwaliteitsplannen Damgaarde en Akkerdreven
vast te stellen en toe te voegen aan de gemeentelijke Welstandsnota;
6. het bestemmingsplan na vaststelling te publiceren en de indieners van
de zienswijzen te informeren over het besluit.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.11123 / DOC-19125183
Omgeving
Vaststellen bestemmingsplan 'Landgoederen Numansdorp fase 2'
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ‘Landgoederen Numansdorp fase 2’
(NL.IMRO.0611.BPLgfase2-VA01) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z.05407 / DOC-19124204
Omgeving
Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2013 - 9e herziening veegplan'
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals
verwoord in de ‘notitie beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 – 9e herziening – veegplan’
(december 2018)’;
e
2. het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 – 9 herziening-veegplan’
(NL.IMRO.0611.BPLg2013herz09-VA01) gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

4/5

Kenmerk
Omschrijving
Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.05407 / DOC-19123172
Vaststellen bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 - 9e herziening –
veegplan- landgoederenzone’
Het college besluit de raad voor te stellen:
e
1. het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 – 9 herziening -veegplan
- landgoederenzone’ (NL.IMRO.0611.BPLg2013herz09lg-VA01) vast te
stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
Z-19.007189 / DOC-19124856
Plan van aanpak Toekomstvisie Buitendienst HW
Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgevoegd plan vaan aanpak Toekomstvisie
buitendienst HW;
2. in te stemmen met de daarin geformuleerde randvoorwaarden en de
voorgestelde projectstructuur;
3. vanuit het frictiebudget herindeling een werkbudget van € 150.000 ter
beschikking te stellen voor het project Toekomstvisie buitendienst.
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