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De burgemeester deelt mee dat hij stopt als burgemeester. Gelet op de ziekte
van zijn echtgenote is het niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen. Hij
blijft in functie tot 18 december a.s.
Het college betreurt het vertrek, maar heeft veel begrip voor zijn besluit. En
wenst de burgemeester en zijn echtgenote heel veel sterkte toe.
Z/19/003980 / DOC-19217581
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 26
november 2019
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het
college van BenW van 26 november 2019 ongewijzigd vast te stellen.
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Z/19/048191 / DOC-19217692
Strategie
Brief PZH Lokaal Bestuur - reactie Perspectieven op niet stedelijk Zuid-Holland
Het college besluit in te stemmen met de conceptbrief aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland.
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Z/19/048047 / DOC-19217160
HRM
Tijdelijke aanvulling op de werktijden regeling voor bodes
Het college besluit:
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1. de hardheidsclausule van de werktijden en verlofregeling toe te passen van
1 juli 2019 tot 1 januari 2020 voor de medewerkers facilitair;
2. alle uren die de medewerkers facilitair voor de raad e.a. werken (vanaf 19.00
uur), te beschouwen als overwerk en toeslag uit te betalen zoals in de
bijzondere regeling beschreven in de car/uwo en die in te zetten voor alle
medewerkers facilitair die tijdens avonduren werken;
3. deze afspraken voor de medewerkers facilitair mee te nemen in de
aanpassing van het personeelshandboek.
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Z/19/008580 / DOC-19207229
Samenleving en ruimte
half jaar evaluatie pilot logeerzorg
Het college besluit:
1. voor de voortgang van de pilot logeerzorg in 2019 een extra bedrag van
€ 20.000,- beschikbaar te stellen;
2. deze middelen met een administratieve begrotingswijziging te dekken uit
het budget voor het programma Thuis in de kern:
3. te onderzoeken hoe we de logeerzorg voort kunnen zetten na het
beëindigen van de pilot.
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Z/19/046154 / DOC-19216588
Juridische zaken
Aanwijzing van een functionaris gegevensbescherming
Het college besluit:
1. mevrouw N.N. van der Meer aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming 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 N.N. van der Meer aan te wijzen als
functionaris gegevensbescherming voor de raad, zoals bedoeld in artikel 37
lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
3. de aanwijzing van mevrouw N.N. van der Meer als functionaris gegevensbescherming voor het college, de burgemeester en de raad te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens;
4. de functionaris gegevensbescherming aan te wijzen in de zin van Titel 5:2
van de Awb;
5. de positie en taken van de functionaris gegevensbescherming conform
artikel 38 en 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in te
vullen.
De burgemeester besluit mevrouw N.N. van der Meer aan te wijzen als
functionaris gegevensbescherming voor de burgemeester, zoals bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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Z.08584 / DOC-19210190
Omgeving
Definitieve maatregelen Numansdorp
Het college besluit:
1. de Fortlaan in te richten als éénrichtingsverkeerstraat voor gemotoriseerd
verkeer van noord naar zuid met daarbij een vrijliggende voorziening voor
voetgangers. De weg in principe niet eerder open te stellen dan na deze
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herinrichting. De inrichting tot een bedrag van € 296.000 te dekken uit het
reeds beschikbare project GVVP Cromstrijen:
2. de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan binnen de huidige ruimte zodanig
in te richten dat afslaande bewegingen van en naar de oostzijde van de
Schuringsedijk mogelijk zijn. Dit kan worden gerealiseerd voor een bedrag
van € 5.000, te dekken uit het reeds beschikbare project GVVP Cromstrijen;
3. een onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden voor een
vrijliggende voorziening voor langzaam verkeer langs de Torensteelaan
tussen de Schuringsedijk en de rotonde Wethouder van der Veldenweg. Dit
kan worden gerealiseerd voor een bedrag van € 10.000, te dekken uit het
reeds beschikbare project GVVP Cromstrijen;
4. geen wijzigingen aan te brengen in de richting van het eenrichtingsverkeer
in de Torenstraat;
5. de lijnbus tussen Heinenoord en Zuid-Beijerland in de richting noord-zuid
door de Voorstraat te laten rijden en terug via de Torensteepolder;
6. te onderzoeken of tussen het Flohilplein en de Molendijk een bushalte kan
worden gerealiseerd als tegenhalte van de halte Rietheuvel;
7. de bewoners van de verschillende centrumstraten en aanwezigen tijdens de
bewonersavond, via bijgevoegde conceptbrief te informeren over dit
besluit:
8. de gemeenteraad te informeren over dit besluit via een raadsinformatiebrief en de portefeuillehouder te machtigen om deze raadsinformatiebrief
op te stellen.
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Z/19/046063 / DOC-19208642
VTH ondersteuning
Straatnaam Trekkerstationsweg Numansdorp
Het college besluit de straatnaam Trekkerstationsweg te geven aan de
onbenoemde landbouwweg die leidt naar het voormalige trekkerstation op de
Ambachtsheerlijkheid in Numansdorp.
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Z/19/035322 / DOC-19215886
Omgeving
Prestatieafspraken Hoeksche Waard 2020
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de concept Prestatieafspraken Hoeksche Waard 2020 van HW Wonen, Huurdersplatform Hoeksche
Waard en gemeente Hoeksche Waard.
De burgemeester besluit wethouder P.J. van Leenen te mandateren de
Prestatieafspraken Hoeksche Waard 2020 van HW Wonen, Huurdersplatform
Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard te ondertekenen namens de
gemeente.
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Z/19/047041 / DOC-19216508
Omgeving
Woningbouwprogrammering 2019-2030
Het college besluit:
1. in te stemmen met de woningbouwprogrammering 2019-2030;
2. de woningbouwprogrammering voor te leggen aan de provincie ZuidHolland en te verzoeken om aanvaarding van de plannen in categorie 1 en 2;
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3. de gemeenteraad te informeren over de vastgestelde programmering.
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