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Kenmerk
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Besluit

Bestuurs- en managementondersteuning
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
van 5 maart 2019
Het college besluit de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en
wethouders van 5 maart 2019 vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/008999 / DOC-19130576
Omgeving
14 woningen Poortwijk 3, fase 5. Bouwplan Volker Wessels
Het college besluit:
1. in te stemmen met het bouw-en inrichtingsplan als bijgevoegd;
2. de ontwerp-omgevingsvergunning te publiceren en ter inzage te leggen;
3. indien geen zienswijzen worden ingediend, de omgevingsvergunning
vervolgens te verlenen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/007985 / DOC-19130873
Financieel advies
Concept zienswijze op de bijdrageverordening DG&J
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bijdrageverordening van het onderdeel Dienst
Gezondheid en Jeugd (DG&J) van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid;
2. met een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid en Jeugd kenbaar te maken dat wij instemmen
met de voorgestelde bijdrageverordening conform de brief die als bijlage is
opgenomen bij dit voorstel;
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3. de financiële consequenties vanaf jaarschijf 2021 te verwerken in de
meerjarenbegroting 2020-2023;
4. de zienswijze ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad middels
bijgevoegde informatiebrief.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/008847 / DOC-19130108
Omgeving
Ontwerpomgevingsvergunning Kenniscentrum te Oud-Beijerland
Het college besluit:
1. in te stemmen met het bouwplan voor het Kenniscentrum aan de Graaf van
Egmondstraat 79 te Oud-Beijerland - als bijgevoegd;
2. de ontwerp-omgevingsvergunning (NL.IMRO.1963.PBGrfvanEgmond79OBON01) voor het Kenniscentrum te publiceren en ter inzage te leggen;
3. het ontwerpbesluit hogere waarden gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning te publiceren en ter inzage te leggen;
4. geen ontwerp-exploitatie in procedure brengen;
5. de verwachte verkeersafwikkeling (verkeers- en parkeersituatie) nog nader
te beschouwen.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z.11185 / DOC-19127413
Omgeving
Wijzigingsplan 'Landelijk Gebied 2013 - wijzigingsplan West Biesakkersweg 2
Numansdorp'
Het college besluit het wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 – wijzigingsplan
West Biesakkersweg 2 Numansdorp’ (NL.IMRO.0611.WPWestbweg2-VA01)
vast te stellen.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/008580 / DOC-19129646
Samenleving en ruimte
Pilot logeerzorg
Het college besluit:
1. in te schrijven voor deelname aan de landelijke pilot logeerzorg van het
ministerie van VWS;
2. in te stemmen met het voorstel Projectplan pilot logeerzorg Hoeksche
Waard;
3. door de burgemeester een volmacht te verlenen voor het ondertekenen van
de aanvraag door mevrouw J.H. Blaak- van de Lagemaat;
4. een budget van € 54.750,-- beschikbaar te stellen;
5. de kosten te dekken uit het budget mantelzorgondersteuning.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/008272 / DOC-19128403
Directie
wijziging gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Het college besluit:
1. onder voorbehoud van toestemming van de raad en voor zover het de
collegebevoegdheid betreft in te stemmen met wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
2. de raad voor te stellen het college, voor zover het de collegebevoegdheid
betreft, toestemming te verlenen voor het instemmen met wijziging van de
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gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
3. de raad voor te stellen, voor zover het de raadsbevoegdheid betreft, in te
stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Wegschap
Tunnel Dordtse Kil;
4. de raad voor te stellen om de wethouders H. van Waveren en P.J. van
Leenen aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/008506 / DOC-19129142
Bestuurs- en managementondersteuning
huwelijksjubilea en 100+ jarigen
Het college besluit:
1. echtparen die 50 of 55 jaar getrouwd zijn een felicitatiekaart te sturen;
2. voor echtparen die 60 jaar getrouwd zijn driemaal per jaar een feestelijke
middag te organiseren;
3. echtparen die 65 of 70 jaar getrouwd te laten bezoeken door de
burgemeester of, bij verhindering van de burgemeester door de
dorpswethouder, die het echtpaar persoonlijk feliciteert onder
overhandiging van een boeket bloemen. Hier wordt een persbericht over
verstuurd;
4. 100 jarigen en inwoners die 100+ worden, op of rond hun verjaardag te
laten bezoeken door de burgemeester of bij verhindering van de
burgemeester door de dorpswethouder, die de eeuweling persoonlijk
feliciteert onder overhandiging van een boeket bloemen. Hier wordt een
persbericht over verstuurd;
5. bovenstaande afspraken na een jaar te evalueren.
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