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Openbaar

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/003980 / DOC-19142939
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van 9 april 2019 van het college van BenW
Het college besluit de openbare besluitenlijst van 9 april 2019 ongewijzigd
vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z.08226 / DOC-19138782
Omgeving
Aanvraag omgevingsvergunning bouwen 2 woningen op het perceel Molendijk
7-9 in Numansdorp
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het
bouwen van 2 woningen op het perceel Molendijk 7-9 in Numansdorp;
2. het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage te leggen
voor een ieder;
3. de gemeenteraad te informeren over deze aanvraag en procedure via een
raadsinformatiebrief.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

KDK/03642 / DOC-19132121
Integrale veiligheid
Exploitatie pontverbinding Tiengemeten bij calamiteiten
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie risicoanalyse Tiengemeten van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en notitie Straatman & Koster inzake de
wettelijke taken van de gemeente ten aanzien van de verantwoordelijkheden calamiteiten op het eiland Tiengemeten (bijlagen 1 en 2);
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2. te erkennen dat de bereikbaarheid van het eiland Tiengemeten voor
calamiteiten een verantwoordelijkheid is voor de gemeente;
3. gezamenlijk met Natuurmonumenten te onderzoeken met welke
toekomstige exploitatievorm van de pontverbinding de wettelijke belangen
van de gemeente en belangen van Natuurmonumenten geborgd kunnen
worden;
4. de kosten van dit onderzoek en het opstellen van eventuele
aanbestedingsdocumenten op basis van 50% gemeente en 50%
Natuurmonumenten over beide partijen te verdelen, met een maximale
gemeentelijke bijdrage van € 25.000,--;
5. de opdrachtverlening door Natuurmonumenten te laten plaats vinden;
6. niet uit te sluiten dat er voor het borgen van de gemeentelijke wettelijke
belangen ten aanzien van de pontverbinding Tiengemeten structurele
kosten gemoeid zijn.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/012561 / DOC-19140302
Toezicht en handhaving
Aanwijzen politie als toezichthouder voor inzage nachtregister (art 438 WvS)
hotels, campings en pensions
Het college besluit:
1. de opsporingsambtenaren van de politie, Regionale eenheid Rotterdam,
district Zuid-Holland Zuid, basisteam Hoeksche Waard, bedoeld in artikel
141 van het Wetboek van Strafvordering, aan te wijzen als belast met het
toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van
Strafrecht. Daarbij gebruikmakend van het bijgevoegde concept anwijzingsbesluit;
2. het besluit tot aanwijzing in werking te laten treden op 1 mei 2019.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/007673 / DOC-19126374
Opvoeden en opgroeien
Harmonisatie verordening leerlingenvervoer gemeente Hoeksche Waard 2019
Het college besluit:
1. in te stemmen met de Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoeksche
Waard 2019 en de gemeenteraad voor te stellen om deze vast te stellen;
2. de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hoeksche Waard 2019 vast te
stellen, onder de voorwaarde dat de raad de Verordening leerlingen vervoer gemeente Hoeksche Waard 2019 vaststelt, en deze ter kennisname
toe te sturen aan de gemeenteraad;
3. de volgende beleidsregels in te trekken:
a. Beleidsregels Leerlingenvervoer 2015 gemeente Korendijk;
b. Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Binnenmaas 2015.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.13836 / DOC-19138076
Juridische zaken
beslissing op bezwaar Keizersdijk 4 in Strijen
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
2. de 3 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
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Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/011478 / DOC-19137578
Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling
uitkoopregeling woning onder hoogspanningsverbinding
Het college besluit:
1. de woning aan de Zinkweg 197 in Oud-Beijerland aan te kopen voor de
getaxeerde waarde van € 345.000,--;
2. in te stemmen met de voor dit doel opgestelde koopovereenkomst en
bruikleenovereenkomst;
3. ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan de
portefeuillehouder;
4. de aankoop te doen onder voorbehoud van de te verkrijgen financiële
uitkering van het rijk op basis van de 'Regeling specifieke uitkering aankoop
woningen onder een hoogspanningsverbinding;
5. De jaarlijkse erfpacht van € 2,89 te dekken uit het budget 'beheer overige
gebouwen en gronden'.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/013120 / DOC-19141691
HRM
Benoeming tweede loco-secretaris
Het college besluit:
1. de benoeming van de heer H. van den Brule als tweede loco-secretaris in te
trekken;
2. de heer A. Buijserd als tweede loco-secretaris te benoemen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/012075 / DOC-19139797
Participatie en leefbaarheid
deelname NWO schulden en armoede
Het college besluit:
1. in te stemmen met het aanvragen om deel te nemen aan een
Wetenschappelijk onderzoek over bestrijding van schulden en armoede;
2. in te stemmen met deelname op het vraagstuk 'Verborgen armoede bij
diverse groepen';
3. in te stemmen met optie 2 deelname als samenwerkingspartner. Deze optie
is aan de orde wanneer wij niet uitgekozen worden door NWO om als
aanvrager deel te mogen nemen.;
4. in te stemmen om, bij deelname, capaciteit en budget beschikbaar te
stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/012401 / DOC-19139754
Omgeving
verplaatsing agrarische bouwstede Zuid-Achterweg in Zuid-Beijerland
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘agrarische bouwstede
Zuid-Achterweg, Zuid-Beijerland’ en de procedure opstarten;
2. de raad met een raadsmededeling op de hoogte te brengen van het plan.

3/4

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/006831 / DOC-19126183
Gezondheid en informele zorg
Aanstelling Adviesraad sociaal domein Hoeksche Waard
Het college besluit:
1. de regeling Adviesraad Sociaal domein Hoeksche Waard vast te stellen;
2. de toelichting op de regeling Adviesraad Sociaal domein Hoeksche Waard
vast te stellen;
3. de volgende regelingen in te trekken:
a. Regeling adviesgroep sociaal domein Oud-Beijerland
b. Regeling Wmo-adviesraad gemeente Cromstrijen
c. Oprichtingsdocument klankbordgroep sociaal domein gemeente Strijen
d. Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Binnenmaas
e. Regeling Wmo participatie Korendijk 2016
4. de lokale adviesraden van Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Binnenmaas
en Korendijk op te heffen middels bijgevoegde brief.
5. de beschikbare budgetten uit de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten
voor een totaalbedrag van € 26.641,- samen te voegen tot één nieuw
budget en beschikbaar te stellen voor dekking van de kosten van de nieuw
te vormen Adviesraad sociaal domein Hoeksche Waard.
6. op basis van artikel 6 van de Regeling Adviesraad Sociaal domein Hoeksche
Waard de volgende kandidaten te benoemen als lid van de Adviesraad
Sociaal domein Hoeksche Waard voor een periode van vier jaar en deze
benoeming schriftelijk te bevestigen:
a. de heer A. Raijer (vanuit de Adviesraad Sociaal domein Binnenmaas);
b. mevrouw M. Buth (vanuit de Wmo-adviesraad gemeente Korendijk).

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/004985 / DOC-19141378
Participatie en leefbaarheid
Vangnetuitkering PW BUIG Aanvraagformulieren
Het college besluit:
1. de vangnetuitkering Participatiewet over het jaar 2018 voor de voormalige
gemeenten Strijen, Korendijk en Cromstrijen aan te vragen;
2. de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met de verklaring van uw
college. Met deze instemming bevestigt de gemeenteraad dat het college
inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te
reduceren. (Informatiebrief aan de Raad 22 maart 2019).
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