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Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20228437 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 17 

december 2019 

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

college van BenW van 17 december 2019 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/039192 / DOC-19209756 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Nieuwe overeenkomst met JFSC vanaf 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC)  te continueren en 

     vast te leggen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst; 

2. de Looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst vast te stellen op 4 jaar, 

     waarbij jaarlijks zal worden geëvalueerd; 

3. het beschikbare budget vast te stellen op maximaal € 100.000,-  voor 

     uitvoeringsbudget en bemiddelingskosten voor JFSC per jaar; 

4. de gemeenteraad te informeren over het aangaan van deze overeenkomst 

     en de looptijd.  

 

Kenmerk Z/19/046790 / DOC-19212282 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Éénmalig extra bijdrage van € 30.000,- aan stichting Regionale VVV Zuid-

Holland Zuid 

Besluit Het college besluit: 

1. een extra bijdrage van € 25.000,- toe te kennen aan Stichting Regionale VVV 
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     Zuid-Holland Zuid voor het jaar 2020 voor het fysiek behouden van de VVV; 

2. een extra bijdrage van € 5.000,- toe te kennen voor deelname aan de fiets- 

     en wandelbeurs op 15 februari 2020 in Gent; 

3. deze extra bijdragen ten laste te laten komen van het exploitatiesaldo en dit 

     te verwerken in de zomerrapportage van 2020; 

4. Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid per brief te informeren over het 

     besluit.  

 

Kenmerk Z/19/049707 / DOC-19224824 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnamen project Watertoren 's-Gravendeel 

Besluit Het college besluit de volgende nieuwe straatnamen te geven aan de nieuw 

aan te leggen straten in de nieuwbouwlocatie op het voormalige drinkwater- 

leidingterrein bij de watertoren in ’s-Gravendeel: 

- Waterviolier 

- Waterkers 

- Waterlelie 

- Fonteinkruid.  

 

Kenmerk Z/19/039524 / DOC-19216957 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 23c. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Heinenoordseweg 

     23c Heinenoord’; 

2. dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en 6 weken ter 

     inzage te leggen; 

4. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de te 

     bouwen woning; 

5. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden gelijktijdig met het ontwerp- 

     bestemmingsplan ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/046517 / DOC-19210569 

Team Omgeving 

Omschrijving Ondertekenen Schone Lucht Akkoord (SLA) 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het Schone Lucht Akkoord; 

2. wethouder Van Leenen te machtigen om op 13 januari 2020 het Schone 

     Lucht Akkoord namens het college te ondertekenen.  

 

Kenmerk Z.10659 / DOC-19222765 

Team Integrale veiligheid 

Omschrijving Aanvraag rijksbijdrage kosten opsporing van explosieven WOII 

Besluit Het college besluit: 

1. de kosten voor het ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in 

     het kalenderjaar 2019 vast te stellen op € 18.438,90. 

2. de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de suppletieaanvraag 

     van € 18.438,90 voor de kosten van opsporing en ruiming in het kader van 
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    conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

Kenmerk Z/19/046657 / DOC-19220708 

Team Omgeving 

Omschrijving Projectplan Omgevingsplan Hoeksche Waard - fase 1: Ontdekken 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het Projectplan Omgevingsplan Hoeksche Waard – 

    fase 1: Ontdekken; 

2. de gemeenteraad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/19/049585 / DOC-19223229 

Team Ondernemen 

Omschrijving Vaststelling koopzondagen 2020 detailhandel voormalige gemeente 

Binnenmaas 

Besluit Het college besluit: 

1. de in het advies genoemde koopzondagen in 2020 op grond van artikel 2 

     van de Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2014 aan te wijzen; 

2. het besluit te publiceren in 'Het Kompas' en op de website van gemeente 

     Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/19/049709 / DOC-19224800 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnamen akkerbuurt Nieuw-Beijerland 

Besluit Het college besluit de volgende nieuwe straatnamen te geven aan de nieuw 

aan te leggen straten in de nieuwbouwlocatie in Nieuw-Beijerland:  

- Smalspoor        

- Damgaarde  

- Sproeipad 

- Damakkers 

- Griendweg 

- Elzenlaantje 

- (doortrekken van) Perengaard 

- (doortrekken van) Appelgaard 

- Ommegang.  

 


