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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20264041 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2020 van het college 

van BenW 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van 14 april 

2020 van het college van BenW ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/048614 / DOC-20254020 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 54 in Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 

     54 Strijen’ 

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

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en gedurende 6 

     weken ter inzage te leggen. 

4. met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen van het project Oud Bonaventurasedijk 54 in Strijen. 

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

voor het ondertekenen van de overeenkomst . 

 

Kenmerk Z/20/059269 / DOC-20261632 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Financiële gevolgen coronacrisis Wmo 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het doorbetalen van de zorgaanbieders tijdens de 
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    coronacrisis (tot in ieder geval 1 juni) ook als er een andere of beperkte 

     prestatie kan worden geleverd;  

2. voor de duur van de coronacrisis de zorgaanbieders voorschotten te 

     verlenen en de administratieve lasten voor zorgaanbieders te beperken; 

3. voor de duur van coronacrisis bij de huishoudelijke ondersteuning de 

     spaarregeling dat cliënten niet-geleverde uren later in het jaar kunnen 

     afnemen te laten vervallen; 

4. aan Taxibedrijf Hoeksche Waard voor Vervoer Lokaal voor de periode vanaf 

     15 maart 2020 tot het eind van de coronacrisis een maandelijks  voorschot 

      van 80% van de maandomzet voor Vervoer Lokaal in de periode voor de 

      coronacrisis te verlenen; 

5. aan inwoners die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning en/of 

     begeleiding, vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de coronacrisis (tot in  

     ieder geval 1 juni of het moment waarop de ondersteuning weer kan 

     worden hervat) geen eigen bijdrage op te leggen, voor zover deze inwoners 

     geen gebruik maken van andere maatwerkvoorzieningen onder de Wmo; 

6. de financiële gevolgen van de coronacrisis te verwerken bij de zomerrappor- 

     tage en/of de slotrapportage 2020; 

7. de gemeenteraad over de financiële gevolgen te informeren met een 

     raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/19/040854 / DOC-20263908 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief presentatie Ecorys-rapport nulmeting verborgen 

armoede op digitale wijze 

Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief Beeldvormende raadspresentatie 

rapport Nulmeting verborgen armoede aan de raad aan te bieden. 

 

 

Kenmerk Z/19/036202 / DOC-20260625 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Oud Cromstrijensedijk WZ 15 in Klaaswaal. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Cromstrijensedijk 

     WZ 15 Klaaswaal’; 

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

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en gedurende 6 

     weken ter inzage te leggen; 

4. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de te 

     bouwen woning; 

5. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden gelijktijdig met het ontwerp- 

     bestemmingsplan ter inzage te leggen; 

6. met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen van het project Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 in Klaaswaal. 

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

voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  

 

 

 



 

3/4 
 

Kenmerk Z/19/048214 / DOC-19217805 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2020  

Besluit Het college besluit: 

1. Beleidsregels Zelfstandigen Hoeksche Waard 2020 vast te stellen per 1 

     januari 2020; 

2. Beleidsregels Debiteuren Hoeksche Waard vast te stellen per 1 januari 2020; 

3. Beleidsregels debiteuren WIHW 2016 in te trekken per 1 januari 2020; 

4. de overeenkomst met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Rotter- 

     dam voort te zetten voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening 

     zelfstandigen (Bbz); 

5. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Rotterdam mandaat te verlenen 

     voor het nemen van besluiten op grond van de Bbz-regeling.  

 

Kenmerk Z/20/056277 / DOC-20249491 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Principe-verzoek langs Bevershoekstraat ’s-Gravendeel 

Besluit Het college besluit: 

1. in beginsel in te stemmen met het principe-verzoek om in de woning aan de  

    Bevershoekstraat 2 te ‘s-Gravendeel 14 (zorg)appartementen voor senioren 

    te gaan realiseren; 

2. dit principe-plan verder uit te werken zodat een inloopbijeenkomst kan 

     worden georganiseerd.  

 

Kenmerk Z/19/042415 / DOC-20260737 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Beslissing op bezwaar Schouteneinde 

Besluit Het college besluit het bestreden besluit van 14 augustus 2019 in stand te 

laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft het bebouwings-

percentage.  

 

Kenmerk Z/19/046657 / DOC-20262873 

Team Omgeving 

Omschrijving Voortgang implementatie Omgevingswet 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de voortgang van de implementatie van de 

    Omgevingswet binnen de ambtelijke organisatie; 

2. de gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/058882 / DOC-20259771 

Team Omgeving 

Omschrijving Wijzigingsplan Oud Cromstrijensedijk 73 OZ Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het wijzigingsplan Oud Cromstrijensedijk OZ 73 

     Klaaswaal; 

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

     is; 

3. het wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

4. dat het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk is, omdat geen 
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    exploitatieplanverplichting geldt voor het wijzigingsplan.  

 


