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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Burgemeester Jan Piet Lokker 

Loco-secretaris Govert Schermers 

Wethouders Paul Boogaard 

Piet van Leenen 

Harry van Waveren (vanaf 12.30 uur) 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Huibert Steen 

  

Overig 

 

 

Afwezig 

Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

Anne Karsbergen (strategisch adviseur Communicatie) 

 

Barbera Silvis-de Heer 

  

Datum 14 januari 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20230777 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 7 

januari 2020 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het 

college van BenW van 7 januari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/004066 / DOC-20228305 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Beantwoording vragen Partij voor de dieren 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen die 

door de provinciale Fractie Partij voor de Dieren zijn gesteld over de 

bomenkap in Heinenoord.  

 

Kenmerk Z/20/051079 / DOC-20227906 

Team Strategie 

Omschrijving Aanmelding deelname manifest 'Iedereen doet mee' 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met aanmelding voor deelname aan het manifest ‘Iedereen 

    doet mee’ door middel van het bij de VNG indienen van bijgevoegde 

    documenten. 

2. de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.  
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Kenmerk Z/20/051444 / DOC-20229160 

Team Publiekszaken 

Omschrijving Richtinggevende keuzes gemeentelijk begraafplaatsenbeleid 

Besluit Het college besluit de raad uitspraak te laten doen over de belangrijkste 

thema’s zoals omschreven in de keuzenota, die de basis vormen voor het 

begraafplaatsenbeleid van gemeente Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/19/050606 / DOC-20228315 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving beantwoording raadvragen Cromstrijen '98HW over zorgplafond VGZ 

Besluit Het college besluit door middel van bijgaande raadsinformatiebrief akkoord te 

gaan met de beantwoording van de vragen over het zorgplafond VGZ gesteld 

door fractie Cromstrijen ’98HW  

 

Kenmerk Z/19/046658 / DOC-19215331 

Team Omgeving 

Omschrijving Collegevoorstel - Bouwstenenboekje Kwaliteitsadvisering Hoeksche Waard - 

Op weg naar kwaliteitsadvisering die past in de Omgevingswet 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het ‘Bouwstenenboekje Kwaliteitsadvisering Hoeksche 

     Waard’; 

2. in te stemmen met de te nemen stappen; 

3. de gemeenteraad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief; 

4. Dorp Stad en Land, de Commissie Cultureel Erfgoed, het Kwaliteitsteam 

     Hoeksche Waard en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren via  

     bijgaande brief.  

 

Kenmerk Z.11060 / DOC-20229737 

Team Omgeving 

Omschrijving Voortgang proces RES HW 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief . 

 

Kenmerk Z/20/051336 / DOC-20228860 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Inloopavond concept nieuwbouwplan Arent van Lierstraat - Prins Bernhardlaan 

te Puttershoek 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het verder oppakken van het concept 

nieuwbouwplan tussen de Arent van Lierstraat en de Prins Bernhardlaan te 

Puttershoek en hierover een inloopavond te organiseren.  

 

Kenmerk Z/19/044486 / DOC-20228683 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Raadsinformatiebrief visie De Buitenzomerlanden 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de informatiebrief ‘stand van zaken visie De Buiten- 

    zomerlanden’; 

2. de informatiebrief  te versturen naar de gemeenteraad.  
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Kenmerk Z/19/007936 / DOC-19222222 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Discussienota Cultuur 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde aanpak en bijbehorende 

planning van de discussienota Cultuur. 

 

Kenmerk Z/20/051156 / DOC-20228307 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Zienswijze HW op het MJP 2020-2023 van DG&J 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen om een zienswijze op het ontwerp 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur 

van de Dienst Gezondheid & Jeugd, conform de brief die als bijlage is 

opgenomen bij dit voorstel.  

 

Kenmerk Z/19/008580 / DOC-19227288 

Team Samenleving en ruimte 

Omschrijving pilot structurele logeerzorg 

Besluit Het college besluit: 

1. in te schrijven voor deelname aan de tweede landelijke pilot logeerzorg van 

     het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); 

2. het Projectvoorstel Eén toegang tot gepland en ongepland tijdelijk verblijf 

     in de Hoeksche Waard vast te stellen;  

3. hiervoor een bijdrage te vragen van € 209.664,- bij het ministerie van VWS; 

4. hiervan een  budget van € 60.756, - voor de extra uitgaven voor logeerzorg 

     van de tweede pilot toe te voegen aan het budget voor Wmo begeleiding 

     (ZIN); 

5. de uitgaven voor de projectleider van € 82.908,- toe te voegen aan het  

     inhuurbudget van het team Wmo; 

6. een budget van € 66.000,- toe te voegen aan het budget Thuis in de kern 

     voor communicatie-  en  projectleiderskosten van de zorgaanbieders;   

7. de ontvangen bijdrage van het ministerie en de budgetten voor de uitgaven 

     te verwerken met de begrotingswijziging van de meicirculaire in de 

     begroting 2020 en 2021; 

8. wethouder J.H. Blaak- van de Lagemaat eenmalig te mandateren voor de 

     ondertekening van de aanvraag.  

 

Kenmerk Z/19/009608 / DOC-20229821 

Team Strategie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief vragen CDA Klimaatakkoord Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de CDA vragen 

over Klimaatakkoord Hoeksche Waard  zoals opgenomen in de informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/051402 / DOC-20229034 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording moties mobiliteit 17 december 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met beantwoording van de ‘Motie rechtstreekse busver- 

    binding Zuid-Beijerland – Rotterdam Zuidplein’ zoals opgenomen in 

    bijgevoegde concept raadsinformatiebrief; 
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2. de minister conform bijgevoegde conceptbrief te ondersteunen in de 

     voorgenomen wijzigingen van de openingsfrequentie van de 

      Haringvlietbrug; 

3. in te stemmen met beantwoording van de motie ‘Openingstijden 

     Haringvlietbrug’ zoals opgenomen in bijgevoegde concept- raadsinformatie- 

     brief; 

4. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 

    de uitwerking van de moties.  

 

Kenmerk Z/19/037835 / DOC-19219854 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Huisvestingprogramma en -overzicht Onderwijs 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. bijgevoegd concept-huisvestingsprogramma- en overzicht 2020 vast te 

     stellen en voor de op het huisvestingsprogramma 2020 opgenomen 

     voorzieningen  € 694.000 ,- incl btw beschikbaar te stellen als  hieronder 

     voorgesteld; 

2. voor de uitbreiding van 'De Boomgaard'  een bedrag van € 625.000,- 

     beschikbaar te stellen  onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. 

     Het bedrag af te schrijven in 57 jaar, vanaf 2021 (aansluitend bij de 

     resterende afschrijvingstermijn van het gebouw).  De afschrijvingslasten 

     van € 11.000 per jaar te dekken uit de reserve Integraal Huisvestingsplan 

     (IHP); 

3. de huurvergoeding van 'De Meerwaarde'  voor een bedrag van  € 14.000,-  te 

    dekken uit Schoolgebouwen Basisonderwijs 64021201/Huur 4380280; 

4. de kosten voor herstel constructiefout voor een totaal bedrag van € 10.000 

     incl btw  te dekken uit 64011301 Basisonderwijs algemeen/ 4380100 

      Diverse goederen en diensten; 

5. de huur gymnastiek accommodatie  voor de Willem van Oranje en  het Actief 

     College voor een totaal bedrag van € 45.000,- te dekken uit  School- 

     gebouwen voortgezet onderwijs 64022001/huur 4380280; 

6. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en de raad voor te stellen om 

    het krediet voor de uitbreiding van De Boomgaard beschikbaar te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/040561 / DOC-19223286 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Bestemmingsplan Windpark Oude Mol Strijensas 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen 

     in de Nota beantwoording zienswijzen Windpark Oude Mol; 

2. de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Windpark Oude Mol 

     (NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01) met inachtneming van de Nota 

      beantwoording zienswijzen, gewijzigd vast te stellen; 

3. de omgevingsvergunning voor de vier windturbines te verlenen na 

     vaststelling van het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’; 

4. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.  

 


