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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 3 maart 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20248313 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 25 

februari 2020 

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

college van BenW van 25 februari 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/030114 / DOC-19142802 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Vierwiekenplein te Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vierwiekenplein’ te Oud- 

     Beijerland; 

2. dat het opstellen van een milieueffectenrapportage (MER) niet noodzakelijk 

     is; 

3. de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling voor herontwikkeling 

     Vierwiekenplein’ vast te stellen; 

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

     inzage te leggen; 

5. met ontwikkelaar, Stebru, een allonge op de ontwikkel- en realisatie- 

     overeenkomst d.d. 18 december 2018, aan te gaan voor de aanpassing van 

     het bouwprogramma; 

  

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

voor het ondertekenen van de allonge op de eerder gesloten anterieure c.q. 

ontwikkel- en realisatieovereenkomst d.d. 18 december 2018.  
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Kenmerk Z/19/010587 / DOC-20236613 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Aangaan samenwerkingsovereenkomst met Sportraad HW 

Besluit Het college bseluit: 

1. de samenwerkingsovereenkomst met Sportraad Hoeksche Waard aan te 

     gaan; 

2. in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/055658 / DOC-20246976 

Team Strategie 

Omschrijving Middelen voor personele inzet in de wijkteams 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. eenmalig een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen in 2020 voor 

     tijdelijke inzet in de wijkteams door de teams Inkomen, Schulddienst- 

     verlening en Wmo; 

2. het benodigde bedrag, conform bijgaande begrotingswijziging, eenmalig in 

     2020 te dekken binnen de budgetten van  programma 6  Sociaal domein: 

     a. € 83.500,- ten laste van de budgetten op de taakvelden 6.1 Samenkracht 

          en burgerparticipatie (€ 48.500,-) en 6.2 Wijkteam (€ 35.000,-); 

     b. € 16.500,- ten laste van het exploitatiesaldo 2020 conform bijgaande 

          begrotingswijziging.  

 

Kenmerk Z/20/054348 / DOC-20241362 

Team Samenleving en ruimte 

Omschrijving Beantwoording vragen Lokalen Hoeksche Waard over plan Klaaswaal 

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

vragen van de Lokalen Hoeksche Waard over plan Klaaswaal conform 

bijgevoegde antwoordbrief.  

 

Kenmerk Z/19/005428 / DOC-20245170 

Team Financieel advies 

Omschrijving Kadernota 2021 SVHW 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de Kadernota 2021 SVHW.  

 

Kenmerk Z18/37780 / DOC-20239661 

Team Beheer openbare ruimte 

Omschrijving Overeenkomst en mandaat overdracht meldplicht kleine zeehavens 

Besluit Het college besluit: 

1. een overeenkomst te sluiten met het Havenbedrijf Rotterdam over de 

     uitvoering van taken van de meldplicht voor zeeschepen; 

2. de Havenmeester van Rotterdam te mandateren voor de taken en 

     bevoegdheden namens gemeente Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/20/054223 / DOC-20246327 

Team Omgeving 

Omschrijving Pilots instrumenten Omgevingswet: Van Omgevingsvisie Hoeksche Waard 

naar Omgevingsplan Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het projectplan Pilots instrumenten Omgevingswet;    
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    van Omgevingsvisie Hoeksche Waard naar Omgevingsplan Hoeksche Waard; 

2. de raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/19/046658 / DOC-20245649 

Team Omgeving 

Omschrijving Mooiwaarts Trofee 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het uitgereikt krijgen van de Mooiwaarts Trofee op  

    5 maart tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur; 

2. de gemeenteraad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/19/010639 / DOC-20245786 

Team Strategie 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fracties Groen Links en PvdA over niet 

beantwoorden schriftelijke vragen 

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

vragen van de fracties van Groen Links en PvdA over het niet beantwoorden 

van schriftelijke vragen en deze middels bijgevoegde antwoordbrief aan de 

raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/038406 / DOC-20234403 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Nieuwstraat 3, Westmaas 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 3, 

    Westmaas’; 

2. dat het opstellen van een milieueffectenrapportage (MER) niet noodzakelijk 

     is; 

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

4. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen en realiseren van 10 appartementen op het adres Nieuwstraat 

     3 in Westmaas. 

  

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

voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/19/006350 / DOC-20246629 

Team Omgeving 

Omschrijving Voortgangsrapportage mobiliteitsagenda PZH 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de voortgangsrapportage voor de mobiliteitsagenda 

     met Provincie Zuid-Holland; 

2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief; 

3. de raadsinformatiebrief en voortgangsrapportage aan te bieden aan de 

     gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/011120 / DOC-20245893 

Team Omgeving 

Omschrijving Initiatief bouwen woning aan de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde (naast 77) in 
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Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. de intentie uit te spreken om planologische medewerking te verlenen aan 

     het bouwen van een woning aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ (naast 77) in 

     Klaaswaal; 

2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat deze wordt uitgevoerd volgens de 

    stedenbouwkundige en landschappelijke schets (Bureau Wissing, 4 februari 

    2020).  

 


