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Team
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Besluit

Z/19/003980 / DOC-19221865
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 10
december 2019
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het
college van BenW van 10 december 2019 ongewijzigd vast te stellen.
Z/19/043817 / DOC-19199174
Gezondheid en informele zorg
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Het college besluit:
1. het ontvangen van meldingen, het uitvoeren van verkennend onderzoek,
het aanvragen verzoekschrift voor zorgmachtiging en de communicatie met
de melder op grond van artikel 5:1 Wvggz te beleggen bij de Dienst
Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, onderdeel Meldpunt Zorg en
Overlast, in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023;
2. de uitvoerend medewerkers van het verkennend onderzoek Wvggz, het
Meldpunt Zorg en Overlast te autoriseren voor Khonraad, ten behoeve van
invoering van het onderzoeksverslag en het doorzetten van de aanvraag
naar de Officier van Justitie;
3. de coördinatie en uitvoering van het regio-overleg Wvggz in de periode van
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 te beleggen bij de manager
van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, onder voorbehoud van
akkoord door de stuurgroep Zorg- en veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid;
4. de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten Wvggz voor de Dienst
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Gezondheid en Jeugd in 2020 vast te stellen op basis van inwonersaantal en
per 2021 jaarlijks bij te stellen op basis van feitelijke kosten:
5. de met de implementatie samenhangende kosten in 2020 van € 218.764,- te
dekken uit de beschikbare budgetten voor Sterke schakels (sluitende
aanpak) en het ICT budget;
6. voor 2020 het incidentele tekort van € 39.380,- te verwerken in de
zomerrapportage 2020;
7. het meerjarige structurele tekort van € 7.075,- vanaf 2020 te dekken uit het
budget voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning;
8. de Wvggz gegevensdelingskaders (geheimhoudingsplicht) en eisen voor
informatieveiligheid, vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst
met de Dienst Gezondheid en jeugd Zuid-Holland Zuid;
9. de coördinatie van de ‘essentiële voorwaarden’ lokaal te beleggen bij het
team Wmo, vooralsnog in de functie van de regisseur sluitende aanpak;
10. een raadsinformatiebrief te sturen aan de raad.
De burgemeester besluit:
1. het horen van een betrokkene in relatie tot een besluit voor een
crisismaatregel, op grond van artikel 7:1, lid 3 sub b Wvggz te beleggen bij
de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, onderdeel Crisisdienst 0100, in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
2. de uitvoerende hoormedewerkers van de Crisisdienst 0-100 te autoriseren
voor Khonraad, ten behoeve van invoering van het hoorverslag;
3. de wethouders te autoriseren voor Khonraad ten behoeve van een besluit
tot een crisismaatregel.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/047495 / DOC-19221857
Financieel advies
voorstel geen beroep op verjaring
Het college besluit:
1. aan de belastingdienst te verklaren dat wij in 2020 geen beroep zullen doen
op verjaring voor een naheffingsaanslag 2014;
2. in te stemmen met de bijgaande concept brief aan de belastingdienst;
3. het ondertekenen van de brief aan de belastingdienst te mandateren aan de
concerncontroller.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z/19/038550 / DOC-19199445
Participatie en leefbaarheid
Vaststelling van de sociale en financiële verantwoording halfjaarsrapportage
Welzijn Hoeksche Waard
Het college besluit:
1. de halfjaarsrapportage ‘Verhalen, trends en ontwikkelingen’, d.d. 30 juli
2019 en de financiële rapportage 1e en 2e kwartaal en prognoses van
Welzijn Hoeksche Waard na kennisneming vast te stellen;
2. deze rapportages ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad
onder begeleiding van bijgaande raadsinformatiebrief;
3. de Jaarrapportage 2018 van Stichting Welzijn Hoeksche Waard op verzoek
van de raad ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

2/6

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/013026 / DOC-19187478
Grondzaken
Nota Kostenverhaal
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de Nota Kostenverhaal 2020 gemeente Hoeksche Waard vast te stellen;
2. de volgende kostenverhaalregelingen vanuit de voormalige gemeenten in
te trekken:
- Beleid Bovenwijks Kostenverhaal Korendijk (2018) – inclusief de
aangewezen bovenwijkse voorzieningen;
- Nota Kostenverhaal Strijen (2015) - inclusief de aangewezen bovenwijkse
voorzieningen;
- Kostenverhaalregelingen in de overige voormalige gemeenten
(Binnenmaas, Cromstrijen en Oud Beijerland);
- Verordening Regiofonds Hoeksche Waard (2015).
3. in te stemmen met de volgende financiële consequenties:
- de kapitaallasten van de randweg Strijen niet langer te koppelen aan de
opbrengsten van de bovenwijkse voorzieningen (regeling voormalige
gemeente Strijen) maar de afschrijvingslasten met ingang van 2020 te
dekken uit de dekkingsreserve ‘afschrijvingslasten’;
- voor de per 1 januari 2020 resterende boekwaarde van de Randweg Strijen
ad € 2.482.060,- in 2020 een bedrag te onttrekken aan het vrije deel van de
Algemene Reserve en dit toe te voegen aan de dekkingsreserve
‘afschrijvingslasten’;
- de structurele opbrengst van € 201.500,- van de voormalige gemeente
Strijen te vervangen door :
a. € 75.200,- dekking van de afschrijvingslast randweg Strijen vanuit de
reserve kapitaallasten;
b. € 126.300,- opbrengst (verhaal ambtelijke kosten) op basis van de
nieuwe Nota Kostenverhaal;
- de begroting aan te passen door het vaststellen van de bijbehorende
begrotingswijzing 2020-03.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/048675 / DOC-19221867
Inkomen
Snelservice Maatschappelijke Participatie
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgevoegde
informatiebrief aan de raad.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/010038 / DOC-19216391
Participatie en leefbaarheid
Subsidie Kwadraad (AMW en SR) en MEE Plus (Clientondersteuning) 2020
Het college besluit:
1. aan Kwadraad een subsidie van € 680.605,- toe te kennen voor de uitvoering
van Algemeen Maatschappelijk werk in 2020;
2. aan Kwadraad een subsidie van € 145.411,- toe te kennen voor de uitvoering
van Sociaal Raadsliedenwerk in 2020;
3. aan stichting MEE Plus een subsidie van € 630.000,- toe te kennen voor de
uitvoering van Clientondersteuning en de regionale taken Servicebureau en
Integrale Vroeghulp in 2020;
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4. deze subsidies te dekken uit de beschikbare budgetten voor zover
toereikend (zie paragraaf financiën);
5. het tekort van € 34.489,- incidenteel te dekken uit de algemene middelen en
te verwerken in de zomerrapportage 2020;
6. opdracht te geven om in 2020 een breed gesprek te voeren met de maatschappelijke organisaties, met als uitgangspunt de oorspronkelijk voor 2020
begrote budgetten.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/032440 / DOC-19203129
Participatie en leefbaarheid
Subsidieaanvraag Project 2020 via Dok-C
Het college besluit:
1. aan de stichting Dok-C een eenmalig subsidiebedrag van € 20.000,- te
verstrekken;
2. aan de stichting Dok-C een eenmalige garantstelling van € 20.000,- af te
geven voor niet gedekte kosten vanuit overige fondsen/ subsidieverstrekker(s);
3. aan de stichting Dok-C een eenmalige bijdrage van € 10.000,- te verstrekken
voor kosten buitenruimte.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/045679 / DOC-19206354
Strategie
Programmaplannen Economie, Inclusieve samenleving, Mobiliteit en Wonen
Het college besluit:
1. de programmaplannen Economie, Inclusieve samenleving, Mobiliteit en
Wonen vast te stellen;
2. een publieksversie en de raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden
aan de raad.

Kenmerk
Team
Omschrijving

Z/19/045294 / DOC-19213380
Omgeving
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen 'Het Orkest' OudBeijerland.
Het college besluit het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende 6
weken ter inzage te leggen.

Besluit

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/047642 / DOC-19215741
Gezondheid en informele zorg
Indexering 2020 met betrekking tot de Wmo en vaststelling Besluit
Maatschappelijke Ondersteuning 2020
Het college besluit:
1. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoeksche Waard
2020 vast te stellen;
2. het maximum van het vrij besteedbaar bedrag begeleiding bij een
persoonsgebonden budget niet te indexeren en te handhaven op € 1.250,-;
3. de tarieven (vergoedingen) bij begeleiding en vervoer in natura per 1 januari
2020 te verhogen met 2,5%;
4. de tarieven (vergoedingen) voor de medische advisering per 1 januari 2020
te verhogen met 2,6%;
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5. de tarieven (vergoedingen) voor huishoudelijke ondersteuning per 1 januari
2020 te verhogen met 0,93%;
6. de nieuwe tarieven onder beslispunt 3 en 5 in te laten gaan per 30
december 2019.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/040192 / DOC-19213643
Opvoeden en opgroeien
Harmonisatie beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang
Het college besluit:
1. de ‘Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
gemeente Hoeksche Waard 2019’ vast te stellen;
2. de volgende beleidsregels in te trekken:
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Binnenmaas 2015, vastgesteld per 21 april 2015;
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Cromstrijen 2015, vastgesteld per 24 maart 2015;
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Korendijk 2015, vastgesteld per 3 maart 2015;
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Oud-Beijerland 2015, vastgesteld per 13 april 2015;
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Strijen 2015, vastgesteld per 14 april 2015.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/048255 / DOC-19221722
Dienstverlening
Ontwikkelingen dienstverlening
Het college besluit de raad te informeren over de ontwikkelingen op het
gebied van onze dienstverlening, door toezending van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/030614 / DOC-19217420
Omgeving
Aanvullen fonds duurzaamheidslening Hoeksche Waard
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen € 2.500.000,- beschikbaar te stellen om te storten in
het fonds voor duurzaamheidsleningen bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van
duurzaamheidsleningen;
2. de lijst met duurzaamheidsmaatregelen in de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering aan te
vullen met de maatregel 'energieopslagsystemen'.

Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/012954 / DOC-19177557
Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling
Herinrichting Gravin Sabinastraat en Marijkelaan in Zuid-Beijerland
Het college besluit:
1. de Marijkelaan en Gravin Sabinastraat in Zuid-Beijerland te herinrichten tot
aan het winkelcentrum;
2. hier meteen klimaat adaptieve maatregelen te nemen;
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3. dit te combineren met het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure
om een uitbreiding van Konijnendijk Mode en de realisering van een
parkeerterrein aan de Gravin Sabinastraat, mogelijk te maken;
4. een perceel gemeentegrond ten gunste van deze uitbreiding te verkopen
aan Konijnendijk Mode;
5. een anterieure overeenkomst met Konijnendijk Mode aan te gaan. In deze
overeenkomst zijn de afspraken tussen Konijnendijk Mode en de gemeente
vastgelegd (niet-openbare bijlage);
6. met betrekking tot de berekening van de bovenplanse kosten in de
anterieure overeenkomst op te nemen dat mocht de gemeente Hoeksche
Waard nieuw beleid t.a.v. kostenverhaal vaststellen dat leidt tot een lagere
bijdrage, dit wordt verrekend. Een hogere bijdrage wordt niet verrekend;
7. de financiële consequenties van dit voorstel als volgt te verwerken:
a. dekking van een bedrag van € 413.200,- voor riolering vanuit het
beschikbare krediet riolering (GRP);
b. voor dekking van het restant bedrag van € 420.642,- zijn twee kredieten
aangevraagd bij de slotrapportage 2019 (riolering € 183.358,- en
herinrichting € 237.284,-) met een totale kapitaallast van ca. € 13.000,per jaar ten laste van het exploitatieresultaat gedurende de afschrijvingstermijn vanaf 2022;
c. de baten van de verkoop (op basis van huidige beleid € 222.148,-) te
verwerken in de zomerrapportage 2020.
De burgemeester besluit wethouder P.J. van Leenen te machtigen de bij punt
5 genoemde anterieure overeenkomst te ondertekenen.
Kenmerk
Team
Omschrijving
Besluit

Z/19/045731 / DOC-19209404
Vastgoed
Realisatie opgave Vastgoed
Het college besluit:
1. een senior programmaleider de opdracht te geven om te onderzoeken op
welke wijze en binnen welke voorwaarden het gemeentelijk vastgoed in de
toekomst wordt onderhouden, beheerd en geëxploiteerd;
2. de raad met een informatiebrief te informeren over de aanpak van de
Vastgoedopgave.
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