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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20236222 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

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

21 januari 2020 

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

college van BenW van 21 januari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z-18.29687 / DOC-20228576 

Team Grondzaken 

Omschrijving Vestigen recht van opstal Marktplein 1 in Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. een recht van opstal te vestigen op het adres Marktplein 1 in Oud- 

     Beijerland, kadastraal bekend gemeente Hoeksche Waard, sectie D, 

     nummer 5903, groot circa 26 m2 en hiervoor met de eigenaar van de kiosk 

     een overeenkomst voor 15 jaar te sluiten;  

2. aan het recht van opstal een éénmalige vergoeding (afkoop) te verbinden 

     van € 5.675,-. Dit bedrag ten goede te laten komen van grootboeknummer 

     openbaar groen 6.507.1202, opbrengsten gemeentelijke leges en andere 

     rechten 8370100; 

3. de taxatiekosten van € 2.033,00 in rekening te brengen bij de opstaller en 

     de opbrengst ten gunste van grootboeknummer 6.507.1202 kostensoort 

     4380230 te brengen.  
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Kenmerk Z/19/049356 / DOC-19222296 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Controleprotocol Wmo 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. het ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording  

     Wmo en Jeugdwet 2018 (en 2019)’ voor de Wmo  vast te stellen, met dien 

     verstande dat de grens voor het indienen van een controleverklaring ligt bij 

     een omzet van € 125.000,- per zorgaanbieder; 

2. de auditcommissie hierover te  informeren.  

 

Kenmerk Z/19/044243 / DOC-20234049 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording vragen bewoners Schuringsedijk Numansdorp 

Besluit Het college besluit via de conceptbrief de bewoners van de Schuringsedijk een 

reactie te geven op hun ingestuurde brief van 9 december 2019.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20234834 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Aanpassing subsidiebeleidskader 2020 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de aanpassing van het 

subsidiebeleidskader 2020.  

 

Kenmerk Z/20/052764 / DOC-20234927 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Raadsinformatiebrief vertraging uitvoering abonnementstarief Wmo 

Besluit Het college besluit de informatiebrief over de vertraging bij uitvoering Wmo-

abonnementstarief vast te stellen en toe te sturen naar de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/052166 / DOC-20232570 

Team Omgeving 

Omschrijving Verzoek uitbreiden horeca-activiteiten De Koningshoeve (Botweg 1b in 

Klaaswaal) 

Besluit Het college besluit de intentie uit te spreken om planologische medewerking 

te verlenen om de uitbreiding van de horeca-activiteiten van De Koningshoeve 

(Botweg 1b in Klaaswaal) mogelijk te maken.  

 


