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Openbaar

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/003980 / DOC-19195431
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van de vergadering van 24 september 2019 van het
college van BenW
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het
college van 24 september 2019 ongewijzigd vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/040901 / DOC-19189165
Gezondheid en informele zorg
Gunning jeugdgezondheidszorg nav regionale aanbesteding
Het college besluit de raad te informeren over de gunning van de
Jeugdgezondheidszorg aan Careyn via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/037871 / DOC-19175936
Participatie en leefbaarheid
Beantwoording schriftelijke vragen CDA turnhal
Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording van de
schriftelijke vragen van de CDA fractie inzake de turnhal

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/032766 / DOC-19180991
Participatie en leefbaarheid
Financiering VluchtelingenWerk 2020
Het college besluit:
1. in 2020 basisdienstverlening, trajecten maatschappelijke begeleiding en
participatieverklaring statushouders in te kopen bij VluchtelingenWerk voor
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het bedrag van € 185.510,--;
2. voor maatwerk trajecten incidentele maatschappelijke begeleiding
aanvullende dienstverlening bij VluchtelingenWerk in te kopen van € 285,-tot € 1.125,-- per casus;
3. af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht één op één te gunnen aan
VluchtelingenWerk;
4. bij de eerste begrotingswijziging 2020 € 26.770 af te ramen op het
beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000 voor professionalisering
maatschappelijke begeleiding statushouders;
5. in 2020 de kosten ten laste te brengen van het product Statushouders
(66011255/4380100).
Kenmerk
Team
Omschrijving

Besluit

Z/19/042307 / DOC-19193557
Opvoeden en opgroeien
Zienswijze concept begrotingswijziging 2019 en concept begrotingswijziging
2020 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland
Zuid
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) over het jaar 2019 en de voorgenomen
begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
2. kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland
Zuid;
3. de concept zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/006887 / DOC-19190362
Ondernemen
raadsinformatiebrief uitwerking detailhandelsvisie
Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de
procesaanpak over de uitwerking van het detailhandelsbeleid.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/039391 / DOC-19191607
Inkoop en verzekeringen
Volmacht Inkoopbureau vastklikken tarieven levering elektriciteit en aardgas
Het college besluit een volmacht te geven aan de directeur, of bij diens
afwezigheid een senior inkoopadviseur, van de Stichting Inkoopbureau WestBrabant, om namens de gemeente Hoeksche Waard gedurende de gehele
looptijd van de overeenkomsten voor levering van elektriciteit en aardgas
(inclusief eventuele verlengingen) de uiteindelijke leveringstarieven vast te
laten leggen zoals omschreven (onder andere in paragraaf 6.8) in de inkoop
Programma’s van Eisen met kenmerk GEZ/DZN/2015/SIW003925 (elektriciteit)
en GEZ/DZN/2015/SIW003924 (aardgas).
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Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.00979 / DOC-19192158
Omgeving
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2013 - 21e
herziening - Boomdijk 12b, Klaaswaal'
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de Nota beantwoording zienswijzen;
2. het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 – 21e herziening – Boomdijk
12b, Klaaswaal’ (NL.IMRO.1963.BPLGB2013Boomd12b-ON01) gewijzigd vast
te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Sanering kassen Blaaksedijk Oost 41a te Heinenoord,
Westdijk 51 en Provincialeweg 9 te Mijnsheerenland’ (NL.IMRO.1963.
BPHNDMHLglas-ON01) vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

KDK/01553 / DOC-19187296
Omgeving
Bestemmingsplan Kernen Korendijk 2018
Het college besluit de raad voor te stellen de verbeelding van het
bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’ gedeeltelijk te wijzigen door het
vaststellen van de concept verbeelding NL.IMRO.1963.BPKernenKDK2018VG02.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z.13218 / DOC-19192651
Omgeving
Bestemmingsplan Keizersdijk ten zuiden van 16.
Het college besluit:
1. het besluit hogere waarde geluid (54 dB) vast te stellen voor het perceel
Keizersdijk ten zuiden van nummer 16;
2. de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan
Keizersdijk ten zuiden van nummer 16’ (NL.IMRO.1963.bptzvKeizersdijk16ON01) vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/032272 / DOC-19192398
Bestuurs- en managementondersteuning
Ontwikkelen en invoeren gemeentelijke onderscheidingen
Het college besluit:
1. een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van het ereburgerschap en
een erepenning te ontwikkelen;
2. een blijk van waardering voor jongeren die zich op een bijzondere wijze
hebben ingezet voor de samenleving te ontwikkelen in de vorm van een
jeugdlintje;
3. een jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersprijs te organiseren;
4. de verordening gemeentelijke onderscheidingen voor vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
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Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/038190 / DOC-19194448
Omgeving
Informatiebrief voor gemeenteraad over stand van zaken stikstofproblematiek
Het college besluit de gemeenteraad door middel van een informatiebrief te
informeren over de stand van zaken stikstofproblematiek.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/035425
Beleid openbare ruimte
Informatiebrief voor gemeenteraad over de klimaatstresstest
Het college besluit de gemeenteraad door middel van een informatiebrief te
informeren over de klimaatstresstest.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z18/36104 / DOC-19188089
Omgeving
Bestemmingsplan 'Pesanthof Westmaas'
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de Nota beantwoording zienswijzen;
2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Pesanthof Westmaas’ (NL.IMRO.1963.
BPWMSPesanthof-ON01), met inachtneming van de Nota beantwoording
zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan inclusief de kavelpaspoorten vast te
stellen en toe te voegen aan de gemeentelijke Welstandsnota;

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

KDK/15933 / DOC-19187349
Omgeving
Bestemmingsplan Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid.
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Woningbouw
Zuid-Beijerland Zuid’ op de volgende onderdelen aan te passen:
a. de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuid-Beijerland
Zuid’ gedeeltelijk te wijzigen door het vaststellen van de concept
verbeelding NL.IMRO.1963.BPZuidBLZuid2018-VG02;
b. aan artikel 3 Groen van de regels van het bestemmingsplan ‘Woningbouw
Zuid-Beijerland Zuid’ toe te voegen:
3.3 Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de functieaanduiding ‘tuin’ dienen de bomen ten behoeve
van een duurzame groene afronding van de dorpsrand in stand te worden
gehouden.
c. aan artikel 4 Groen-1 van de regels van het bestemmingsplan ‘Woningbouw
Zuid-Beijerland Zuid’ toe te voegen:
4.3 Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van groenvoorwaardelijke verplichting’ dienen de gronden ten behoeve van
waardevolle oevers te zijn ingericht conform de eisen zoals opgenomen in
het beeldkwaliteitsplan locatie Koninginneweg Zuid-Beijerland (bijlage 1 bij
de toelichting van het bestemmingsplan) en als zodanig in stand te worden
gehouden alvorens gebouwen ter plaatse van de bestemming Woongebied
worden opgericht.
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d. aan artikel 8 Woongebied van de regels van het bestemmingsplan
‘Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid’ toe te voegen:
8.4 Voorwaardelijke verplichting
Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan indien de gronden met de
functieaanduiding ‘specifieke vorm van groen-voorwaardelijke
verplichting’ binnen de bestemming Groen-1 ten behoeve van waardevolle
oevers zijn ingericht conform de eisen zoals opgenomen in het
beeldkwaliteitsplan locatie Koninginneweg Zuid-Beijerland (bijlage 1 bij de
toelichting van het bestemmingsplan) en als zodanig in stand worden
gehouden.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/038892 / DOC-19190578
Participatie en leefbaarheid
Gebruikerslasten pand Molendijk Kunstenaars HW
Het college besluit:
1. op grond van financiële en procesmatige afwegingen, af te wijken van de
beleidsregel incidentele subsidie Oud-Beijerland en artikel 7 van de
subsidieverordening gemeente Oud-Beijerland 2017.
2. een incidentele subsidie toe te kennen voor een bedrag van € 3.385 aan de
Stichting Hoeksche Waardse Kunstenaars.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/039632 / DOC-19182887
Participatie en leefbaarheid
Inkoop Algemeen Maatschappelijk Werk voor statushouders in 2020
Het college besluit:
1. in 2020 0,22 formatie Maatschappelijk Werk voor casusregie statushouders
in te kopen bij Kwadraad;
2. in 2020 de kosten van € 22.216,-- ten laste te brengen van het product
Statushouders (66011255/4380100).

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z/19/007952 / DOC-19193630
Omgeving
Het verplaatsen van een agrarisch bedrijf van Buitendijk 60 naar Land van
Esseweg 6 in Strijen.
Het college besluit mee te werken aan het uitwerken van het initiatief voor het
verplaatsen van een agrarisch bedrijf van Buitendijk 60 naar Land van Esseweg
9 in Strijen.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/040561 / DOC-19186249
Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling
Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport Windpark Oude
Mol
Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals
opgenomen in de Nota beantwoording vooroverlegreacties;
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport
en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning windpark Oude Mol;
3. het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning windpark Oude Mol gedurende 6
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weken ter inzage te leggen;
4. in te stemmen met het addendum behorende bij de exploitatieovereenkomst windpark Oude Mol d.d. 17 december 2018.
De burgemeester besluit wethouder P. van Leenen te machtigen om het
addendum namens de gemeente te ondertekenen.
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