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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Burgemeester Bram van Hemmen 

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) 

Marjolijn van Goethem (strategisch adviseur Communicatie) 

  

Datum 31 maart 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20258323 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 24 

maart 2020 

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

college van BenW van 24 maart 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/032029 / DOC-19153976 

Team Integrale veiligheid 

Omschrijving Beleid Toepassing Artikel 13B Opiumwet gemeente Hoeksche Waard 

(Damoclesbeleid) 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van het Beleid Toepassing Artikel 13B 

Opiumwet gemeente Hoeksche Waard (Damoclesbeleid). 

De burgemeester stelt het Beleid Toepassing Artikel 13B Opiumwet 

gemeente Hoeksche Waard (Damoclesbeleid) vast.  

 

Kenmerk Z/19/044937 / DOC-20252306 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Bezwaarschrift afwijzing handhavingsverzoek ten aanzien van 'Beleef het en 

eet het' 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften; 

2. de bezwaren tegen de bestreden besluiten van 11 oktober 2019 waarbij de 

     verzoeken om handhaving ten aanzien van 'Beleef het en eet het' zijn 

     afgewezen, ongegrond te verklaren en deze besluiten in stand te laten, zij 

     het met aanvulling van de motivering, zoals vermeld in de beslissingen op 
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     bezwaar; 

3. het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten, voor zover van 

     toepassing,  af te wijzen  

 

Kenmerk Z/20/056398 / DOC-20256747 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Brief verkeersgroep centrale AS 

Besluit Het college besluit conform de conceptbrief te  beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/058182 / DOC-20257558 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Maatregelen voor sportverenigingen 

Besluit Het college besluit dat: 

1. de huur van de buitensportaccommodaties niet in rekening wordt gebracht 

     bij de gebruikers voor de periode dat de complexen verplicht, vanuit de 

     overheid, gesloten moeten zijn. Reeds betaalde huur over deze periode 

     wordt teruggestort of verrekend met toekomstige facturen. 

2. de sportverenigingen die een hypothecaire lening bij de gemeente  hebben 

     lopen, in het jaar 2020 geen aflossing betalen, wel rente. De hypothecaire 

     leningen lopen daardoor 1 jaar langer door.  

 

Kenmerk Z/20/058231 / DOC-20257819 

Team Financieel advies 

Omschrijving Regeling budgethouderschap 2020 

Besluit Het college besluit tot vaststellen van de Regeling budgethouderschap 2020.  

 

 

Kenmerk Z/20/056105 / DOC-20248771 

Team Financieel advies 

Omschrijving Tarieven privaatrechtelijke dienstverlening 2020 

Besluit Het college besluit de tarieven voor privaatrechtelijke dienstverlening 2020 

vast te stellen. 

 

 

Kenmerk Z/19/039524 / DOC-20251258 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 23c. 

Besluit Het college besluit: 

1. hogere grenswaarden geluid vast te stellen voor de te bouwen woning; 

2. De raad voor te stellen: 

     a.  het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Heinenoordseweg 23c’ ongewijzigd 

          vast te stellen, zoals vervat in het plan NL.IMRO.1963. 

           BPHNDOHEINOORDW23c-ON01; 

      b. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/053120 / DOC-20250718 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Memo Relatie discussienota en nog uit te voeren aanbestedingen openbare 

ruimte 
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Besluit Het college besluit kennis te nemen van de memo relatie discussienota en nog 

uit te voeren aanbestedingen openbare ruimte.  

 

Kenmerk Z/19/043641 / DOC-20254753 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Projectplan Leenheerenpolder 

Besluit Het college besluit het projectplan Leenheerenpolder voor kennisgeving aan 

te nemen.  

 

Kenmerk Z/20/055412 / DOC-20245979 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Samenwerkingsovereenkomst MFA Boezem & Co 

Besluit Het college besluit een  samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met 

toekomstige gebruikers van MFA Boezem & Co. 

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouders mevrouw J.H. 

Blaak-van de Lagemaat en de heer P.J. van Leenen om namens gemeente 

Hoeksche Waard de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.  

 

Kenmerk Z.09168 / DOC-20255829 

Team Omgeving 

Omschrijving Uitbreiden bedrijventerrein Industrieweg Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het 

     industrieterrein aan de Industrieweg in Klaaswaal voor het uitbreiden van 2 

     lokale bedrijven met een totale oppervlakte van netto 0,8 ha; 

2. geen medewerking te verlenen aan een extra uitbreiding van 2,2 ha 

     bedrijventerrein aan de Industrieweg in Klaaswaal.  

 

Kenmerk Z/19/043760 /DOC-20258375 

Team Omgeving 

Omschrijving Verlenen mandaat t.b.v. waterstofbussen bedrijvenpark Reedijk 

Besluit Het college besluit: 

1. mandaat te verlenen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om 

     namens onze gemeente ontheffing te verlenen van het gebruik van de 

     gemeentelijke weg door elektrische bussen in combinatie met REA’s als  

     onderdeel van het traject Rotterdam-Ouddorp; 

 2. dit besluit in werking te laten treden op 31 maart 2020.  

 


