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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Burgemeester Jan Pieter Lokker 

Secretaris Barbera Silvis-de Heer 

Wethouders Paul Boogaard 

Piet van Leenen 

Harry van Waveren 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Huibert Steen 

  

Overig Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

Anne Karsbergen (strategisch adviseur Communicatie) 

  

Datum 10 maart 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20249869 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 3 

maart 2020 

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

college van BenW van 3 maart 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/038886 / DOC-19219452 

Team Omgeving 

Omschrijving Schilllemansstede Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Schillemansstede Oud- 

     Beijerland'; 

2. het ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen en 6 weken ter inzage 

     te leggen; 

3. in te stemmen met het ontwerp besluit hogere waarden voor de te bouwen 

     woning; 

4. het ontwerp besluit hogere waarden gelijktijdig met het ontwerp 

     wijzigingsplan ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/20/054486 / DOC-20246993 

Team Directie 

Omschrijving Ondersteuning opgavegericht en dorpsgericht werken 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de wijze waarop de ondersteuning 

voor opgavegericht en dorpsgericht werken wordt vormgegeven.  
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Kenmerk Z/20/052622 / DOC-20234301 

Team Control 

Omschrijving Frauderisicoanalyse 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de uitgevoerde Frauderisicoanalyse 2019;  

2. de Frauderisicoanalyse 2019 ter informatie te sturen de Auditcommissie.  

 

Kenmerk Z/20/053106 / DOC-20244905 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsgaard Nieuw- 

     Beijerland’, inclusief ontwerp-beeldkwaliteitsplan; 

2. geen milieueffectrapport (MER) op te stellen;. 

3. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

4. geen exploitatieplan op te stellen;  

 

Kenmerk Z/19/004317 / DOC-20246679 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Oranjehof Puttershoek 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjehof Puttershoek’; 

2. geen milieueffectrapport (MER) op te stellen; 

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

     inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/044618 / DOC-19201852 

Team Omgeving 

Omschrijving Archeologische onderzoeksagenda laten opstellen 

Besluit Het college besluit opdracht te verlenen aan Terra Archeologie voor het 

opstellen van een gemeentelijke archeologische onderzoeksagenda.  

 

Kenmerk Z/19/030164 / DOC-20248153 

Team Projecten civiel 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie parkeergelegenheid nabij 

Pesanthof en Roolaan Westmaas 

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

vragen van de CDA fractie over parkeergelegenheid nabij Pesanthof en 

Roolaan Westmaas en deze middels bijgevoegde antwoordbrief aan de raad 

aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/009925 / DOC-20245067 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing verzoek om handhaving  Zinkweg 

158 in Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit het bestreden besluit van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hoeksche Waard  van 12 februari 2019 inzake een afwijzing 

van het verzoek om handhavend op te treden tegen de bouwkundige staat 

van de woning aan de Zinkweg 158 te Oud-Beijerland te herroepen.  
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Kenmerk Z/20/056460 / DOC-20250283 

Team Strategie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Coronavirus 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake het 

coronavirus en deze door te zetten naar de leden van de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/037019 / DOC-20241139 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee op uitvoering en beleid van 

afval- en grondstoffenmanagement 

Besluit Het college neemt als voorgenomen besluit: 

1. in te stemmen met het toetreden van  gemeente Goeree-Overflakkee als 

     aandeelhouder van RAD HW B.V; 

2. wethouder P.J. van Leenen als vertegenwoordiger van het college van B&W 

     in de AvA van RAD HW B.V. goedkeuring te geven om te besluiten tot 

     aandelenuitgifte aan gemeente Goeree-Overflakkee conform artikel 3.3 van 

     de statuten van RAD HW B.V.  waarbij de verdeling gebaseerd is op het 

      aantal huishoudens; 

3.  in te stemmen met het wijzigen van de statuten van RAD HW B.V. zoals 

      omschreven in paragraaf 4.2 (blz. 18) en bijlage 2 (blz. 52) van de 

      rapportage Samenwerking 2020-02-25; 

4. dit voorgenomen besluit met bijgaande raadsinformatiebrief kenbaar te 

     maken aan de raad en de wensen en bedenkingenprocedure te doorlopen.  

 

Kenmerk Z/19/031446 / DOC-20234033 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Lokaal uitvoeringsplan Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Besluit Het college besluit het lokale uitvoeringsplan ‘Huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Geweld hoort nergens thuis) 2020 – 2021 gemeente 

Hoeksche Waard’ vast te stellen. Mochten er uit de raadsinformatiebijeen-

komst van 24 maart nog significante afwijkingen of adviezen komen, dan 

komen deze terug in het college.  

 

Kenmerk Z/19/044349 / DOC-20241463 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Taakstelling huisvesting statushouders 1e halfjaar 2020/stand van zaken 

taakstelling 2019 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de brief van de Provincie Zuid-Holland 

inzake de stand van zaken huisvesting statushouders per 1 januari 2020.  

 

Kenmerk Z/20/052281 / DOC-20249152 

Team Omgeving 

Omschrijving ontwerp bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Raadhuispark 

     Mijnsheerenland’; 

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

3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden voor de woningen 
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     in het plangebied nabij de Raadhuislaan. 

4. het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde, 

    gelijktijdig gedurende 6 weken ter inzage te leggen.  

 


