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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20260622 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 31 

maart 2020 

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

college van BenW van 31 maart 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20257923 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Consequenties coronacrisis voor subsidies en de tweede fase van het 

harmonisatietraject 

Besluit Het college besluit: 

1. geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot terugvordering van   

     incidentele/ projectsubsidies  voor zover het niet of niet geheel 

     plaatsvinden van de activiteiten/evenementen is veroorzaakt door de 

     coronavirusepidemie, en mits de uitgaven daarvoor  zijn gedaan of 

     onontkoombaar waren door aangegane eerdere verplichtingen; 

2. geen gebruik te maken van de bevoegdheid om bij de vaststelling van 

     structurele subsidies over te gaan tot terugvordering  bij het lager 

     vaststellen van de subsidie  voor zover het niet of niet geheel plaatsvinden 

     van de activiteiten/evenementen is veroorzaakt door de coronavirus- 

     epidemie, en mits: 

     1. de uitgaven daarvoor zijn gedaan of onontkoombaar waren door 

           aangegane eerdere verplichtingen 

      2. de subsidieontvangers op een andere manier al vergoeding hebben of 

           gaan ontvangen.  
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Kenmerk Z/20/052109 / DOC-20238920 

Team Omgeving 

Omschrijving Aanvulling budget Startersleningen 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen waarbij de middelen 

    worden gestort in  het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

    gemeenten (SVn) voor het verstrekken van startersleningen; 

2. in te stemmen met de gefaseerde storting uit het krediet in het fonds door 

     het college met een maximum van € 1,5 miljoen. 

3. het aanvullende krediet van 1,5 miljoen te verwerken in de begroting 2020 

     via de 8e begrotingswijziging.  

 

Kenmerk Z-17.25573 / DOC-20257614 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vraag Constructief Hoeksche Waard inzak Tiny 

houses 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van  

    Construcief Hoeksche Waard over Tiny houses; 

2. de raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/056908 / DOC-20258673 

Team Omgeving 

Omschrijving Verzoek aanleg fietspad N217 Kiltunnel 

Besluit Het college besluit het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil via bijgevoegde conceptbrief te vragen over te 

gaan tot aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de rotonde ’s-Gravendeel 

en de Kiltunnel.  

 

Kenmerk Z/20/058288 / DOC-20256511 

Team Control 

Omschrijving Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 

Besluit Het college besluit: 

1. het Informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeente Hoeksche Waard voor 4 

     jaar vast te stellen; 

2. het strategisch informatiebeveiligingsbeleid te publiceren als officiële 

    bekendmaking.  

 


