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Datum 18 februari 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20242811 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van het overleg van het college van BenW van 11 

februari 2020 

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

van BenW van 11 februari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/053120 / DOC-20236767 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Discussienota integraal beleidsplan openbare ruimte 

Besluit Het college besluit de Discussienota aan de raad voor te leggen en de raad aan 

de hand van de stellingen uitspraken te laten doen over de kaders voor het 

integrale beleidsplan openbare ruimte.  

 

Kenmerk Z/19/049036 / DOC-20239608 

Team Financieel advies 

Omschrijving Aanpassen legestarieven 2020 voor reisdocumenten en rijbewijzen aan de 

wettelijk vastgestelde maximum tarieven. 

Besluit Het college besluit op grond van artikel 10 van de Legesverordening 2020 de 

wijziging van  de hoofdstukken 2 en 3 van tarieventabel bij de Legesveror-

dening 2020' vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/054765 / DOC-20243122 

Team Inkomen 

Omschrijving Implementatie digitale portal Mijn Inkomen 

Besluit Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgevoegde 

informatiebrief aan de raad.  
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Kenmerk Z/19/043375 / DOC-20237573 

Team Omgeving 

Omschrijving Aansluiten bij convenant Klimaatadaptief bouwen 

Besluit Het college besluit aan te sluiten bij het convenant klimaatadaptief bouwen.  

 

Kenmerk Z/19/049891 / DOC-20241029 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving raadsinformatiebrief asbestdaken 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de informatiebrief aan de raad waarin de huidige stand 

     van zaken met betrekking tot het inventariseren en de aanpak van 

     asbestdaken in de Hoeksche Waard wordt toegelicht; 

2. de brief naar de raad te sturen.  

 

Kenmerk Z/20/052193 / DOC-20239818 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief te  informeren over de brief van de Inspectie van het 

Onderwijs met de mededeling dat zij, op basis van de analyse van de 

ingediende verantwoordingsinformatie over het kalenderjaar 2018, hebben 

besloten om de gemeente Hoeksche Waard niet nader te onderzoeken. De 

gemeente Hoeksche Waard behoudt haar status A.  

 

Kenmerk Z/20/052190 / DOC-20240619 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023 

Besluit Het college besluit: 

1. het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023 ter vaststelling aan 

    de gemeenteraad aan te bieden; 

2. commitment van elke betrokken portefeuillehouder te verkrijgen op het 

     zoeken naar mogelijkheden binnen de eigen portefeuille om zo een bijdrage 

     te leveren aan de integrale aanpak om de doelstellingen te behalen.  

 

Kenmerk Z/19/041847 / DOC-20239907 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen bestemmingsplan 'De Waterborg in Puttershoek' 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Waterborg in 

     Puttershoek’ (NL.IMRO.1963.BPPTHWaterborg-ON01) gewijzigd vast te 

      stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/007877 / DOC-20237810 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 

Besluit Het college besluit de nota Publieke Gezondheid 2020 ter vaststelling  aan te 

bieden aan de gemeenteraad . 
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Kenmerk Z.11060 / DOC-20242237 

Team Omgeving 

Omschrijving Samenwerking met HoekscheWaardDuurzaam 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over 

de samenwerking met HoekscheWaardDuurzaam en deze ter informatie te 

sturen aan de gemeenteraad.  

 


