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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Burgemeester Jan Pieter Lokker 

Loco-secretaris Ellen den Outer 

Wethouders Paul Boogaard 

Piet van Leenen 

Harry van Waveren 

Huibert Steen 

  

Overig 

 

 

Afwezig 

Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

Anne Karsbergen (strategisch adviseur Communicatie) 

 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Barbera Silvis-de Heer 

  

Datum 25 februari 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20244842 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

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

18 februari 2020 

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

college van BenW van 18 februari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/052555 / DOC-20234962 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Schriftelijke vragen inzake verkeersveiligheid van Cromstrijen '98 HW 

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

vragen betreffende verkeersveiligheid van Cromstrijen ’98 HW en de 

antwoordbrief  aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/040086 / DOC-20244361 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief jongerenbijeenkomst 25 maart 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief Jongerenbijeenkomst 

     25 maart 2020; 

2. de raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.  

 

 

 

 

 



 

2/4 
 

Kenmerk Z.13519 / DOC-19221429 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Achterstraat Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Achterstraat Strijen’; 

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. met de heer A.J. Kuipers een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen van 6 woningen op het adres Achterstraat 2-4 in Strijen 

  

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

voor het ondertekenen van de overeenkomst en de daarbij behorende 

grondruilovereenkomst.  

 

Kenmerk Z/20/054778 / DOC-20243183 

Team Ondernemen 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de vaststelling koopzondagen 

2020 

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

vragen van de VVD-fractie over de vaststelling koopzondagen 2020 door 

middel van bijgaande brief en deze toe te sturen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/054277 / DOC-20241248 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Aanwijzing nieuwe functionaris gegevensbescherming 

Besluit Het college besluit: 

1. de heer S. Katus aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor 

     het college, zoals bedoeld in artikel 37 lid 1 onder a van de Algemene 

     Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

2. de heer S. Katus aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor 

     de burgemeester, zoals bedoeld in de AVG; 

3. de raad voor te stellen om de heer S. Katus aan te wijzen als functionaris 

     gegevensbescherming voor de raad, zoals bedoeld in artikel 37 lid 1 van de 

     AVG; 

4. de aanwijzing van de heer S. Katus als functionaris gegevensbescherming 

     voor het college, de burgemeester en de raad te melden bij de Autoriteit 

     Persoonsgegevens; 

5. de functionaris gegevensbescherming aan te wijzen in de zin van Titel 5:2 

     van de Awb; 

6. de positie en taken van de functionaris gegevensbescherming conform 

      artikel 38 en 39 van de AVG in te vullen.  

 

Kenmerk Z/19/040561 / DOC-20244948 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Addendum II Windpark Oude Mol 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het concept addendum II behorende bij de 

    exploitatieovereenkomst Windpark Oude Mol d.d. 17december 2018; 
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2. wethouder P.J.  van Leenen te mandateren om addendum II bij de 

     exploitatieovereenkomst Windpark Oude Mol inhoudelijk verder af te 

     handelen. 

  

De burgemeester besluit wethouder P. J. van Leenen te machtigen om het 

addendum namens de gemeente te ondertekenen.  

 

Kenmerk Z/20/054753 / DOC-20243300 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen PvdA en GL inzake tegenprestatie 

Besluit Het college besluit akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen zoals gesteld door de fracties van Partij van de Arbeid en Groen Links 

en de antwoordbrief aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z18/37879 / DOC-20237095 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling wijzigingsplan Reedijk 2a in Heinenoord. 

Besluit Het college besluit het wijzigingsplan ‘Reedijk 2A te Heinenoord’ vast te 

stellen.  

 

Kenmerk Z/19/048168 / DOC-20239514 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Principebesluit subsidieverhoging t.b.v. aangekondigde huursverhoging musea 

Tiengemeten 

Besluit Het college besluit: 

1. in principe in te stemmen met structurele verhoging van de subsidiebijdrage 

    aan de twee musea op Tiengemeten met een limiet van € 20.000,-, vanwege 

    de aangekondigde verhoging van de huurgelden medio 2020; 

2. de subsidiering van de musea op Tiengemeten te dekken uit het bestaande  

    structurele budget op het taakveld 5.4. (Musea) binnen de begroting 2020- 

    2023; 

3. in gesprek te gaan met de bestuurders van de musea, waarbij het 

     onderwerp van gesprek is het door de musea te ontwikkelen en uitvoeren 

     van een Plan van Aanpak om te komen tot een gezonde exploitatie, en dit 

     als prestatieafspraak op te nemen in de subsidiebeschikking voor de musea 

     op Tiengemeten.  

 

Kenmerk Z/19/007936 / DOC-20245245 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Discussienota Cultuurbeleid (aangepast voorstel) 

Besluit Het college besluit het raadsvoorstel Discussienota Cultuurbeleid en 

onderliggende stukken ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/045294 / DOC-20242339 

Team Omgeving 

Omschrijving Omgevingsvergunning Het Orkest Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit  de omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 

woningen in Poortwijk  III, Het Orkest in Oud-Beijerland te verlenen.  
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Kenmerk Z/20/052635 / DOC-20241993 

Team Vastgoed 

Omschrijving Startnotitie vastgoed op orde 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de startnotitie vastgoed op orde 

vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/055334 / DOC-20245621 

Team Strategie 

Omschrijving Herverdeling middelen programma 6 Sociaal domein in de begroting 2020 

Besluit Het college besluit: 

 1. het  voordeel in 2020 van € 308.000,- op het uitgavenbudget voor de 

     Participatiewet in te zetten voor dekking van het subsidietekort aan 

     Stichting Welzijn Hoeksche Waard in 2020;  

2. de raad bij de Zomerrapportage voor te stellen om van de incidentele extra 

     inkomsten in 2020 van  € 240.000,-, als gevolg van een hogere rijksbijdrage 

     voor de Participatiewet,  een bedrag van € 140.000,-  incidenteel in te zetten 

     voor: 

     a. de verlenging van de inhuurcontracten van 2 adviseurs van het team 

          Participatie & Leefbaarheid tot 31-12-2020 (€ 110.000,-); 

     b. de inzet van extra ambtelijke ondersteuning voor betrokkenheid van de 

          gemeente op het Werkgevers ServicePunt Rijnmond (WSPR) (€ 30.000,-). 

 

Kenmerk Z/19/030845 / DOC-20230717 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Tekort in begroting 2020 repareren voor het brede welzijnswerk door 

Stichting Welzijn Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

 1. aan Stichting Welzijn Hoeksche Waard een subsidie van € 2.006.889,- toe te 

      kennen voor  de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van het 

      brede welzijnswerk in 2020;  

2. het resterende tekort van € 12.000,- na inzet van het voordeel op de 

     Participatiewet van € 308.000,- ten laste te brengen van het begrotingsaldo 

     2020. 

 

Kenmerk 

 

Z/20/051444 / DOC-20243794 

Team Publiekszaken 

Omschrijving Keuzenota begraafplaatsen 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Keuzenota 

Begraafplaatsen en de daarin opgenomen richtinggevende uitgangspunten.  

 

 

 


