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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20252979 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 10 

maart 2020 

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

college van BenW van 10 maart 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/032927 / DOC-20250990 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Beslissing op bezwaar Bommelskoussedijk nabij 76 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4 maart  

    2020 in de zaak van het beroep van de heer R. Vermaat tegen het uitblijven 

     van een beslissing op zijn bezwaar en niet in verzet te gaan; 

2. het bezwaar van de heer R. Vermaat ontvankelijk en gegrond te verklaren en 

    de bestreden besluiten van 23 april 2019 en  8 augustus 2019 te herroepen; 

3. de proceskostenvergoeding voor het bezwaar vast te stellen en over te gaan 

     tot vergoeding van de deze proceskosten en de proceskosten van het 

     beroep en het griffierecht.  

 

Kenmerk Z/20/053426 / DOC-20252131 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Regionale samenwerking Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 

Besluit Het college besluit: 
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1. het Raadsvoorstel voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming: 

 

Onder voorbehoud van akkoord door de raad  op 12 mei 2020 met verlenging 

van de intergemeentelijke samenwerking, de inzet van de Rijksmiddelen 

BW/MO en de verdeelsleutel  op basis van inwonersaantallen, besluit het 

college: 

2. het regionaal plan ‘Een Beschermd thuis op de Zuid Hollandse eilanden’ vast 

     te stellen voor de periode 2020 tot en met 2023; 

3. de Samenwerkingsovereenkomst ‘ Intergemeentelijke samenwerking op de 

     Zuid Hollandse Eilanden 2020 tot en met  2023, met terugwerkende kracht 

     vast te stellen vanaf 1 januari 2020; 

4. centrumgemeente Nissewaard te mandateren om de inkoop, het contract- 

     management, de toegang, de landelijke vertegenwoordiging en de (bedrijfs- 

     matige) uitvoering van BW GGZ en MO vorm te geven, conform de kaders in 

     het regionaal plan ‘Een Beschermd thuis op de Zuid Hollandse eilanden’, in 

     de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023; 

5. de toekomstige Rijksmiddelen Beschermd wonen en Maatschappelijke 

     opvang beschikbaar te stellen aan Nissewaard, ten behoeve van de integrale 

     uitvoering tot en met 2023.  

 

Kenmerk Z/20/054501 / DOC-20241989 

Team Financieel advies 

Omschrijving Normenkader 2019 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van het Normenkader 2019.  

 

Kenmerk Z18/34774 / DOC-20250907 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Projectplan 's-Gravendeel West 

Besluit Het college besluit het projectplan ’s-Gravendeel West voor kennisgeving aan 

te nemen.  

 

Kenmerk Z/19/048040 / DOC-20251089 

Team Ondernemen 

Omschrijving Herdenkingsjaar St. Elisabethsvloed 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het initiatief deelprogramma herdenkingsjaar St. 

     Elisabethsvloed; 

2. de  raadsinformatiebrief aan te bieden  aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20251573 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Projectplan fase 2 harmonisatie van het subsidiebeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. In te stemmen met de projectopdracht en het projectplan fase 2 van het  

    harmonisatie subsidiebeleid; 

2. in te stemmen met verzending van de informatiebrief naar de raad.  
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Kenmerk Z/19/006887 / DOC-20252508 

Team Ondernemen 

Omschrijving Detailhandelsvisie en uitvoeringskader detailhandel 2020-2025 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen: 

     a. de Detailhandelsvisie Hoeksche Waard vast te stellen;  

     b. het Uitvoeringskader Detailhandel 2020-2025 vast te stellen; 

     c. een nieuwe bestemmingsreserve ‘Economie’ in te stellen; 

     d. de 9e begrotingswijziging vast te stellen waarin de volgende mutaties zijn 

          opgenomen: 

          ● een bedrag van € 1.175.000 te storten in de nieuwe bestemmings- 

              reserve 'Economie' ten laste van het begrotingssaldo 2020; 

          ● het budget 'economische zaken' te verhogen voor een jaarlijks bedrag 

              van € 80.000 in 2020 en € 219.000 voor de jaren 2021 tot en met 2025 

              ten laste van het begrotingssaldo van de desbetreffende jaren; 

          ● ter dekking een onttrekking te doen aan de bestemmingsreserve 

              'Economie' voor een jaarlijks bedrag van € 80.000 in 2020 en € 219.000 

               voor de jaren 2021 tot en met 2025 ten gunste van het begrotings-                  

               saldo van de desbetreffende jaren. 

2. het detailhandelsbeleid in een samenwerkingsovereenkomst met de 

     etailhandelsraad Hoeksche Waard verder uit te werken.  

 

Kenmerk Z/20/055878 / DOC-20247965 

Team Omgeving 

Omschrijving Monumentensubsidieverordening 

Besluit Het college besluit: 

1. te stoppen met het vergoeden van een deel van de inspectiekosten van de 

     Monumentenwacht aan eigenaren van gemeentelijke monumenten, zoals 

     besloten door het college van gemeente Oud-Beijerland op 13 december 

      2012; 

2. de raad voor te stellen:  

     a. de Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente Hoeksche Waard 

         vast te stellen; 

     b. de ‘Monumentensubsidieverordening gemeente Binnenmaas 2011’ en de 

         ‘Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden en 

          objecten’ van gemeente Strijen in te trekken.  

 


