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Datum 21 januari 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20233774 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

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

14 januari 2020 

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

college van BenW van 14 januari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20233659 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Voorstel verzoek om donatiebeleid 

Besluit Het college besluit geen donatiebeleid op te stellen voor natuurlijke personen.  

 

Kenmerk Z/19/041524 / DOC-20232653 

Team Vergunningen Wabo 

Omschrijving Aanvraag om omgevingsvergunning voor het tijdelijk (6 jaar) afwijken van het 

bestemmingsplan op het perceel Groot Cromstrijensedijk 17b in Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de nota beantwoording reacties op aanvraag om 

     omgevingsvergunning; 

2. de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 

     2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4, lid 11 van 

     bijlage II van het Besluit omgevingsrecht voor een periode van 6 jaar te 

     verlenen voor het (tijdelijk) handelen in strijd met het bestemmingsplan op 

      het perceel Groot Cromstrijensedijk 17b in Strijen.  
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Kenmerk Z/19/049706 / DOC-19223889 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnamen Torensteepolder kruidenbuurt Numansdorp 

Besluit Het college besluit de onderstaande nieuwe straatnamen te geven aan de 

nieuw aan te leggen straten in de nieuwbouwlocatie Torensteepolder 

(gedeelte kruidenbuurt) Numansdorp:  

-              Lavas 

-              Foelie  

 

Kenmerk Z/19/045992 / DOC-19208352 

Team Omgeving 

Omschrijving (Mondeling) verzoek om het toevoegen van een tweede bedrijfswoning op het 

perceel Groot Cromstrijensedijk 5 in Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. het verzoek voor het toevoegen van een tweede bedrijfswoning op het 

    perceel Groot Cromstrijnesedijk 5 in Strijen af te wijzen; 

2. de ndiener conform conceptbrief te informeren.  

 

Kenmerk Z/19/033479 / DOC-19219325 

Team Omgeving 

Omschrijving Polderdijk 47 in Maasdam 

Besluit Het college besluit: 

1. de omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning te verlenen na  

     vaststelling van het bestemmingsplan ‘Polderdijk 47 Maasdam’; 

2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Polderdijk 47 Maasdam’ 

     (NL.IMRO.1963.Polderd47-ON01) ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/051242 / DOC-20228557 

Team Omgeving 

Omschrijving Initiatief bouwen woning op perceel aan de Lageweg in Maasdam 

Besluit Het college besluit: 

1. de intentie uit te spreken om planologische medewerking te verlenen aan  

     herontwikkeling van een kavel aan de Lageweg in Maasdam, om de bouw 

     van een woning met een (gedeeltelijk) openbaar toegankelijke buitenplaats 

     mogelijk te maken; 

2. heraan de voorwaarde te verbinden dat het bouwen van de woning alleen 

    gerechtvaardigd is in combinatie met de inrichting volgens het landschaps- 

    plan (Landschapsplan Lageweg Maasdam - Ars Virens, d.d. 7 november 

    2019), met een openbare openstelling van een gedeelte van het gebied.  

 

Kenmerk Z/19/010656 / DOC-20229389 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen wijzigingsplan Havenstraat 3 in Strijensas 

Besluit Het college besluit het wijzigingsplan ‘Havenstraat 3 te Strijensas’ vast te 

stellen.  
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Kenmerk Z/19/047495 / DOC-20231310 

Team Financieel advies 

Omschrijving Fiscale vaststellingsovereenkomst Streona 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met  de Vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst 

     en de gemeente over de BTW verrekening van de verbouwing van dorpshuis 

     Streona in Strijen; 

2. kennis te nemen van het feit dat de overeenkomst leidt tot een naheffing 

     omzetbelasting van totaal € 52.549,- te verhogen met belastingrente (4% 

     over een periode van 2 jaar); 

3. het bedrag van de navordering en rente ten laste van het exploitatiesaldo 

     2019 te brengen en dit via de jaarrekening aan de raad voor te leggen.  

 


