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Wethouders Paul Boogaard 
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Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Huibert Steen 

  

Overig Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

  

Datum 12 mei 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20269789 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van het college van BenW van 28 april 2020 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van het college van BenW van 28 

april 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/038886 / DOC-20263740 

Team Omgeving 

Omschrijving Wijzigingsplan Schillemansstede Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1.het besluit hogere waarde geluid (57 dB) vast te stellen voor de te bouwen 

    woning; 

2. het wijzigingsplan ‘Schillemansstede Oud Beijerland’ vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/033217 / DOC-20245572 

Team Omgeving 

Omschrijving Titel Ambachtsheer van Moerkerken 

Besluit Het college besluit: 

1. de titel ‘Ambachtsheer van Moerkerken’ niet te verkopen of te vervreemden; 

2. de optie om  de titel in bruikleen te geven verder uit te werken en het 

     resultaat daarvan in het college te bespreken. 

 

Kenmerk Z/19/048410 / DOC-20235566 

Team Omgeving 

Omschrijving Jaarprogramma 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gemeente 

Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 
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1. het jaarprogramma 2020 gemeente Hoeksche Waard voor de uitvoering van 

     de milieutaken door  de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen; 

2. het jaarprogramma 2020 gemeente Hoeksche Waard ter kennis te brengen 

     van de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/039997 / DOC-20257364 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Havenstraat 3A/ De Lane 5 in Strijensas. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Havenstraat 3a en De 

     Lane 5 Strijensas’; 

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 initiatiefnemer een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen van het project Havenstraat 3a en De Lane 5 in Strijensas; 

5. de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief. 

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

voor het ondertekenen van de overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/19/046137 / DOC-20267477 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoorden vragen fractie Constructief Hoeksche Waard: woningbouw 

impuls 2020 

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

vragen van de fractie Constructief Hoeksche Waard conform antwoordbrief. 

 

Kenmerk Z/20/060938 / DOC-20268093 

Team Strategie 

Omschrijving Benoeming loco-secretarissen 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de heer V.A.H. Martens, mevrouw E.M. den Outer en mevrouw E.S. Schurink 

      te benoemen als loco-secretaris/ plaatsvervangend algemeen directeur; 

2. de daadwerkelijke aanwijzing van een loco-secretaris bij afwezigheid van de 

     gemeentesecretaris/algemeen directeur te beleggen bij de gemeente- 

     secretaris; 

3. mocht de gemeentesecretaris daartoe  niet in staat zijn, dan de daadwerke- 

     lijke aanwijzing van een loco-secretaris bij afwezigheid van de gemeente- 

     secretaris/algemeen directeur te beleggen bij de burgemeester; 

4. de eerdere besluiten tot benoeming van  loco-secretarissen  (van 8 januari 

     2019, 16 april 2019 en 10 september 2019) in te trekken.  

 

Kenmerk Z/20/057717 / DOC-20263606 

Team Strategie 

Omschrijving Beleidsmatige consequenties corona, integraal advies op herijking 

concernbrede prioritering 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de voortgang College Uitvoering 

Programma (CUP) d.d. 30 april 2020, waarmee uw college inzicht verkrijgt in 

de huidige - neutrale - impact van de coronacrisis op de uitvoering.  
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Kenmerk Z/19/009111 / DOC-20266037 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen BurgerBelangen over subsidie Jeugdsoos 

Hangout 

Besluit Het college besluit de vragen van BurgerBelangen te beantwoorden met 

bijgaande raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/061205 / DOC-20268992 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen PvdA en GL van 23 maart 2020 

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

de fracties van de PvdA en Groen Links door middel van bijgaande brief en 

deze toe te sturen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/060284 / DOC-20265984 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen Christen Unie en GroenLinks over 54 

puntenplan van Urgenda 

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

raadsvragen van ChristenUnie en GroenLinks aangaande het 54 puntenplan 

van Urgenda. 

 

Kenmerk Z/20/052746 / DOC-20268762 

Team Control 

Omschrijving Integraal beheersplan VIC 2020 

Besluit Het college besluit het integraal beheersplan VIC 2020 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/061470 / DOC-20270421 

Team Vastgoed 

Omschrijving Prioritering openstelling accommodaties 

Besluit Het college besluit: 

1. het dynamische document prioritering openstelling accommodaties (versie  

    11 mei 2020, 17 uur) vast te stellen en de accommodaties conform het 

    document open te stellen; 

2. akkoord te gaan met het delen van het document prioritering  openstelling 

     accommodaties met het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC).  

 

Kenmerk Z/20/057541 / DOC-20254689 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Harmonisatie onderwijsbegeleidingssubsidie Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. de subsidie Schoolbegeleiding Hoeksche Waard met ingang van 2021 vast te 

     stellen op een bedrag van € 10,00 per basisschoolleerling; 

2. het hierdoor ontstane structurele voordeel van € 30.000,- vanaf 2021 te  

     verwerken in de Zomerrapportage 2020; 

3. de schoolbesturen van dit besluit op de hoogte te brengen. 
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Kenmerk Z/20/059660 / DOC-20262677 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerp-wijzigingsplan Rustenburg. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Rustenburg’; 

2. het ontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen en gedurende 6 weken 

     ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/037019 / DOC-20260590 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Toetreding van gemeente Goeree-Overflakkee als aandeelhouder van RAD HW 

B.V. 

Besluit Het college besluit het voorgenomen besluit van 11 maart met inachtneming 

van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad te bekrachtigen en 

daarvoor: 

1. in te stemmen met het toetreden van  gemeente Goeree-Overflakkee als 

     aandeelhouder van RAD HW B.V. en in dat kader te besluiten tot het sluiten 

     van een aandeelhoudersovereenkomst; 

2. wethouder P.J. van Leenen als vertegenwoordiger van het college van B&W 

     in de AvA van RAD HW B.V. goedkeuring te geven om te besluiten tot 

     aandelenuitgifte aan gemeente Goeree-Overflakkee conform artikel 3.3 

     van de statuten van RAD HW B.V.  waarbij de verdeling gebaseerd is op het 

     aantal huishoudens; 

3.  in te stemmen met het wijzigen van de statuten van RAD HW B.V. zoals 

      omschreven in paragraaf 4.2 (blz. 18) en bijlage 2 (blz. 52) van de 

      rapportage Samenwerking 2020-02-25 en om wethouder P.J. van Leenen 

      als vertegenwoordiger van het college van B&W in de AvA van RAD HW B.V. 

      goedkeuring te geven het besluit tot statutenwijziging te nemen; 

4. overeenkomstig de toezegging aan de gemeenteraad voor eind 2020 een 

     onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van een Raad van 

     Commissarissen en daarover in samenspraak met aandeelhouder Goeree- 

     Overflakkee een besluit te nemen; 

5. de gemeenteraad overeenkomstig de toezegging over de uitkomsten en de 

     conclusies van het onderzoek en het besluit te informeren.  

 


