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Datum 24 maart 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20255856 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

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

maart 2020 

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

college van BenW van 17 maart 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/048200 / DOC-20251540 

Team Omgeving 

Omschrijving Addendum voor het wijzigen van de anterieure overeenkomst betreffende de 

exploitatie en planvorming plan Suze Groenewegstraat en Adrianus van 

Vugtstraat te Strijensas. 

Besluit Het college besluit met Stichting HW Wonen een addendum aan te gaan voor 

het wijzigen van  de anterieure overeenkomst betreffende de exploitatie en 

planvorming plan  Suze Groenewegstraat en Adrianus van Vugtstraat te 

Strijensas. 

 De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder P.J. van 

Leenen voor het ondertekenen van het addendum.  

 

Kenmerk Z/19/030858 / DOC-20251639 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Vaststelling en ondertekening Uitvoeringsovereenkomst 2020 Welzijn 

Hoeksche Waard en gelijktijdige intrekking van beleidsnotities Welzijn van 

voormalige gemeenten 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2020 met stichting Welzijn 
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     Hoeksche Waard; 

2. ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst 2020 namens het college 

     plaats te laten vinden, onder gelijktijdige intrekking van de voormalige 

     uitvoeringsovereenkomsten tussen de voormalige gemeenten met stichting 

     Welzijn Hoeksche Waard  en onder gelijktijdige intrekking van de genoem- 

     de welzijnsnotities vanuit de voormalige gemeenten.  

 

Kenmerk Z/20/057760 / DOC-20255488 

Team Inkomen 

Omschrijving Raadsinformatiebrief noodmaatregel Bbz ivm coronavirus 

Besluit Het college besluit: 

1. de noodmaatregel bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit te laten voeren 

     door het regionaal bureau zelfstandigen (RBZ) te Rotterdam (scenario 3); 

2. geen aanvullende lokale maatregelen te treffen ten aanzien van de bij- 

    standsverlening; 

3. in te stemmen met de raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/056910 / DOC-20252370 

Team Toezicht en handhaving 

Omschrijving Ontwikkelingen Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief over 

ontwikkelingen Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en deze aan de 

raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/056377 / DOC-20251958 

Team Omgeving 

Omschrijving Schriftelijke vragen van de PvdA fractie over  geluidshinder vanwege de N217 

nabij Maasdam 

Besluit Het college besluit akkoord te gaan met de bijgevoegde beantwoording van 

de schriftelijke vragen van de PvdA fractie inzake de geluidshinder vanwege de 

N217 nabij Maasdam.  

 

Kenmerk Z/20/056413 / DOC-20250147 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Vragen SGP- en CDA-fractie  overVerkeerscirculatieplan Numansdorp 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief.  

 

Kenmerk Z/19/047604 / DOC-20242422 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Uitvoering raadsmotie d.d. 12 november 2019 over de prioritering en fasering 

van plannen en projecten van de voormalige gemeenten 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het overzicht waarin per voormalige gemeente is 

     aangegeven wat de stand van zaken is met de plannen en projecten uit de  

     overdrachtsdocumenten van die gemeenten; 

2. de gemeenteraad met eeninformatiebrief te informeren over de uitvoering 

     van de raadsmotie d.d. 12 november 2019.  
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Kenmerk Z/20/056603 / DOC-20250858 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Bedragen leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 

Besluit Het college besluit: 

1. de inkomensgrens vast te stellen op € 27.000,-; 

2. het drempelbedrag / de eigen bijdrage vast te stellen op € 571,-; 

3. de kilometervergoeding voor eigen vervoer per auto vast te stellen op  

    € 0,39 per kilometer; 

4. de kilometervergoeding voor eigen vervoer per fiets vast te stellen op 

     € 0,09 per kilometer; 

5. de draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage vaststellen zoals is weergegeven 

     in dit overzicht:             

 inkomen vanaf tot eigen bijdrage 

€                        0  €                      35.500  nihil 

 €             35.500   €                      42.000   €              150 

 €             42.000   €                      48.500   €              630 

 €             48.500   €                      55.000   €           1.180 

 €             55.000   €                      62.500   €           1.725 

 €             62.500   €                      69.000   €           2.270 

 €             69.000  en voor elke € 5500 erbij  €              560 
 

 

Kenmerk Z/20/056651 / DOC-20251142 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vagen CDA-fractie verkeersveiligheid Halte 

Zomervilla 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief.  

 

Kenmerk Z/20/057856 / DOC-20256233 

Team Ondernemen 

Omschrijving Aanvullende maatregelen voor ondernemers in verband met coronavirus 

Besluit Het college besluit: 

1. ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) uitstel van betaling te bieden voor 

    de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020. Dit is conform het voorstel 

    van SVHW aan gemeente; 

2. horecaondernemers vanaf dagtekening (18 maart 2020) gedurende 3 

     maanden vrij te stellen van huur van gemeentegrond voor hun terrassen;  

3. ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) die een factuur aan de gemeente 

     moeten betalen uitstel van betaling te bieden van maximaal 3 maanden, 

     mits zij daar zelf om vragen. Deze maatregel treedt in werking vanaf 

     dagtekening (18 maart 2020) tot 31 augustus 2020. 

4. op basis van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene Wet 

     Rijksbelastingen) de gemeentelijke leges voor een evenementenvergunning 

      terug te betalen aan  aanvragers, waarvan als gevolg van de coronauitbraak 

      is besloten om de vergunning in te trekken. Deze maatregel treedt met 

      terugwerkende kracht in werking vanaf 12 maart 2020 tot einde crisistijd. 

5.  op basis van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene Wet Rijks- 

      belastingen) de gemeentelijke leges voor de marktondernemers en stand- 

      plaatshouders van de gemeentelijke markten terug te betalen voor de  

      marktdagen die geen doorgang (hebben kunnen) vinden. Deze maatregel 

      treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 12 maart 2020 tot einde 
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crisistijd.  

 


