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Datum 14 april 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20262059 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2020 van het college 

van BenW 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van 7 april 

2020 van het college van BenW ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/059148 / DOC-20260713 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Antwoorden op door VVD fractie gestelde vragen over jaarverslaglegging 

Stichting Welzijn Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de door de VVD- 

fractie gestelde vragen over de jaarverslaglegging Welzijn HW.  

 

Kenmerk Z/20/052055 / DOC-20260397 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Voortgang investeringsbudget sociaal domein 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de versnelling van de transformatie jeugdhulp door middel van 

het investeringsbudget sociaal domein en het transformatieplan Jeugd.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20258896 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Aanpassing vastgesteld projectplan fase 2 harmonisatietraject subsidies 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het aanpassen van het projectplan fase 2 van het project 
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    ‘harmonisatie subsidiebeleid’ waarbij de huidige subsidieregelingen van 

     de beleidsvelden Jeugd, Ondernemen Sport, Welzijn, Onderwijs en Zorg 

     worden samengebundeld als set uitvoeringsregels en deze onder de 

     Algemene Subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 (hierna 

     ASV) worden geplaatst; 

2. in te stemmen met het inhoudelijk harmoniseren van het beleidsveld Kunst 

     en Cultuur in het jaar 2020 en deze tegelijkertijd aan te bieden met de 

     gebundelde uitvoeringsregels van de andere beleidsvelden.  

 

Kenmerk Z/20/058750 / DOC-20259222 

Team Vastgoed 

Omschrijving Stand van zaken project renovatie dorpshuis De Swaensvoet te Nieuw-

Beijerland. 

Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief renovatie Dorpshuis De 

Swaensvoet vast te stellen en te verzenden.  

 

Kenmerk Z/19/009006 / DOC-20261484 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Start bouw locatie De Posthoorn Puttershoek 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het gefaseerd bouwen op de locatie De 

Posthoorn Puttershoek.  

 

Kenmerk Z/19/036064 / DOC-19165745 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Woning Julianastraat/Prins Bernhardstraat Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw woning 

     Julianastraat – Prins Bernhardstraat te Oud-Beijerland; 

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

     is; 

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

4. dat het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk is, omdat het 

     kostenverhaal verzekerd is via een gesloten anterieure overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/20/058312 / DOC-20258145 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording raadsvragen ChristenUnie over biodiversiteit 

Besluit Het college besluit de vragen van de ChristenUnie te beantwoorden met 

bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/058638 / DOC-20260755 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Compensatie aan vervoerders en ouders/verzorgers in verband met de 

coronacrisis 

Besluit Het college besluit: 

1. gedurende de coronacrisis aan de voor het leerlingenvervoer gecon- 

     tracteerde vervoerders een compensatie te betalen van 80% van de 

     normaliter betaalde werkelijke kosten; 

2. gedurende de coronacrisis aan de vervoerders voor het zwemvervoer en 
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     gymvervoer een compensatie te betalen van 80% van de normaliter 

     betaalde werkelijke kosten; 

3. gedurende de coronacrisis de eigen bijdrage kwijt te schelden aan de  

     ouders/verzorgers van leerlingen in het leerlingenvervoer voor wat betreft 

     de niet verstrekte ritten. 

4. gedurende de coronacrisis de vergoeding voor eigen vervoer aan de 

     ouders/verzorgers van leerlingen in het leerlingenvervoer, voor wat betreft  

     niet gereden ritten, niet uit te betalen.  

 

Kenmerk Z/19/049709 / DOC-20260901 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving wijziging straatnamen akkerbuurt Nieuw-Beijerland 

Besluit Het college besluit de volgende correctie aan te brengen in de nieuwe 

straatnaam voor de nieuw aan te leggen straten in de nieuwbouwlocatie in 

Nieuw-Beijerland:  

 a. de straatnaam Appelgaard vanaf de Ommegang en Elzenlaantje na de bocht 

      te corrigeren in de straatnaam Griendweg;                  

b. de straatnaam Damakkers na de bocht richting Damgaarde te corrigeren in 

     de straatnaam Damgaarde.  

 

Kenmerk Z/20/052110 / DOC-20259165 

Team Strategie 

Omschrijving Plan van aanpak  Ideeënmakelaars 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Evaluatie Dorpsgericht werken 2019; 

2. het Plan van aanpak ideeënmakelaars dorpsgericht werken 2020 vast te 

    stellen; 

3. het plan van aanpak ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.  

 

Kenmerk Z/19/036064 / DOC-20244420 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Binnengebied – Noord 

Besluit Het college besluit:  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnengebied – Noord’, 

     Oud-Beijerland; 

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 maximaal 3 woningen in het plangebied. 

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

voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/20/056165 / DOC-20249057 

Team Beheer openbare ruimte 

Omschrijving Herbestemming krediet begraafplaatsen 

Besluit Het college besluit: 

1. het investeringskrediet 'begraafplaats Mijnsheerenland' met een 

     oorspronkelijk bedrag van € 390.865 te verlagen met een bedrag van 
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     € 80.000 als dekking voor het verruimen van de capaciteit op de 

     begraafplaatsen Oud-Beijerland, Puttershoek en Mijnsheerenland; 

2. een nieuw krediet 'Ruiming begraafplaatsen HW' te openen voor een 

     bedrag van € 80.000, voor de capaciteitsverrruiming van de begraafplaatsen 

     Oud-Beijerland, Puttershoek en Mijnsheerenland; 

3. besluiten 1 en 2 te verwerken in de zomerrapportage 2020.  

 

Kenmerk Z/19/040017 / DOC-20259557 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuiddijk 1 Maasdam’ 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuiddijk 1 Maasdam’; 

2. dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 

3. de procedure om het bestemmingsplan te herzien te vervolgen, door het 

     ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen; 

4. de gemeenteraad hierover te informeren.  

 


