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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20238884 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 28 

januari 2020 

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

college van BenW van 28 januari 2020 ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/050051 / DOC-20230071 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Uitbreiding doelgroep en omvang voorschoolse educatie 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de doelgroep en omvang van voorschoolse educatie voor kinderen met 

     ontwikkelingsachterstanden uit te breiden per 1 augustus 2020; 

2. hiervoor de notitie ‘Toekomst voorschoolse educatie 2020’ en de 

     ‘Uitvoeringsregels kindgebonden financiering peuteropvang en 

      voorschoolse educatie 2020’ vast te stellen onder voorbehoud van 

      intrekking van de voorgaande regeling door de gemeenteraad; 

3.  de ‘Nadere regels tegemoetkoming kosten kwaliteit voorschoolse educatie 

      2018’ van de vijf voormalige gemeenten in te trekken per 1 augustus 2020’; 

4.  de gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening kindgebonden 

      financiering peuteropvang en voorschoolse educatie 2018’ van de vijf 

      voormalige gemeenten in te trekken per 1 augustus 2020 en te informeren 

      over de vast te stellen uitvoeringsregels.  
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Kenmerk Z/19/050728 / DOC-20231621 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Offerte/opdracht inspecties Kinderopvang 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. akkoord  te gaan met de offerte/opdracht inspecties Kinderopvang 2020; 

2. de Teammanager Opvoeden en Opgroeien te machtigen om de offerte/ 

     opdracht inspecties Kinderopvang 2020 te ondertekenen; 

3. de verwachte kosten van € 182.172,- te dekken uit het reeds beschikbare 

     budget Beleid kinderopvang en peuterspeelzalen.  

 

Kenmerk Z/20/053249 / DOC-20237435 

Team Ondernemen 

Omschrijving beantwoording vragen PvdA-fractie over detailhandelsvisie 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de gestelde 

vragen door middel van bijgaande brief en deze toe te sturen aan de 

gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/049051 / DOC-19221180 

Team Omgeving 

Omschrijving Subsidie voor de restauratie van de Poldersche Molen in Maasdam 

Besluit Het college besluit: 

1.  in 2020 aan Stichting Molens Hoeksche Waard een subsidie van maximaal 

     € 20.000 te verlenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 

     4:23 lid 3 sub c, ten behoeve van het restaureren van het scheprad van 

     poldermolen ‘De Poldersche Molen’ aan de Polderdijk 25 in Maasdam; 

2. de subsidie beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat alle overige 

     subsidies, fondsen en eigen inbreng de totale kosten van het restaureren 

     van het scheprad dekken; 

3. de subsidie beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de Commissie 

     Cultureel Erfgoed goedkeuring geeft voor de werkzaamheden die 

     uitgevoerd moeten worden, ondanks dat de werkzaamheden mogelijk 

     vergunningsvrij zijn; 

4. de hoogte van de subsidie vast te stellen na afloop van de restauratie aan de 

     hand van de financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven van de 

     restauratie; 

5. het subsidiebedrag van maximaal € 20.000 te dekken uit het budget 

     ‘Monumenten & oudheidkunde’.  

 

Kenmerk Z/20/053004 / DOC-20236747 

Team Omgeving 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Companen Woningmarktanalyse 2019 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze aan de 

raad aan te bieden. 

 


