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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20265881 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 21 

april 2020 

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

college van BenW van 21 april 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/060396 / DOC-20265699 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie  over bestrijding 

eikenprocessierups 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de conceptbeantwoording van de 

schriftelijke vragen en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/059814 / DOC-20263656 

Team Financieel advies 

Omschrijving Begroting 2021 SVHW 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2021 

     SVHW en  meerjarenraming 2022-2025 waarbij de financiële consequenties 

     (€ 14.000) worden meegenomen in de Zomerrapportage 2020; 

2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over deze begroting.  

 

Kenmerk Z/20/057657 / DOC-20259858 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Krediet uitbreiding basisschool  De Molenwiek 

Besluit Het college besluit: 
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1. het op 14 januari 2020 vastgestelde Huisvestingsprogramma 2020 te 

     herzien en  de uitbreiding van basisschool De Molenwiek (Onderdeel 

     Dorpshart)met 200 m² (120 m² permanent en 80 m² tijdelijk) alsnog op het 

     Huisvestingsprogramma 2020 op te nemen; 

2. voor de uitbreiding van De Molenwiek  een bedrag van € 580.000,- 

     beschikbaar te stellen  onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. 

     Het bedrag af te schrijven in 57 jaar, vanaf 2021 (aansluitend bij de 

     resterende afschrijvingstermijn van het gebouw).  De afschrijvingslasten, te 

     weten € 10.175,- per jaar, te dekken uit de reserve Integraal Huisvestings- 

     plan; 

3. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van 

     het voor de uitbreiding van De Molenwiek benodigde krediet.  

 

Kenmerk Z/20/059702 / DOC-20263067 

Team Omgeving 

Omschrijving Jaarstukken 2019 en concept begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil 

Besluit Het college besluit: 

1. de gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

     stellen;  

     a. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 van de gemeen- 

         schappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 

     b. kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de gemeen- 

          schappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil en hierop geen 

          zienswijze in te dienen; 

2. na besluitvorming door de gemeenteraad bijgevoegde conceptbriefaan de 

     gemeenschappelijke regeling  te versturen.  

 

Kenmerk Z/19/030614 / DOC-20242724 

Team Omgeving 

Omschrijving Loslaten leeftijdsgrens duurzaamheidslening 

Besluit Het college besluit: 

1. de leeftijdsgrens voor de duurzaamheidslening van 75 jaar via  Stimu- 

     leringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) los te laten; 

2. dit richting SVn te bekrachtigen door het ondertekenen van  bijgevoegde 

     aanvullende overeenkomst met SVn.  

 

Kenmerk Z/20/059804 / DOC-20263312 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Vaststelling subsidies 2019 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de aanpassing van de datum van de 

aanvraag tot vaststelling van de structurele subsidies 2019 voor 1 september 

2020.  

 

Kenmerk Z/19/007936 / DOC-20262389 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Cultuurnota en uitvoeringsagenda 2021-2024 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de Cultuurnota en de uitvoeringsagenda 2021-2024 vast te stellen, onder  
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    voorbehoud van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen bij de 

     Perspectiefnota 2021; 

2. onder voorbehoud van beschikbaar stellen van de benodigde middelen bij 

     de Perspectiefnota 2021, een bestemmingsreserve te vormen van  

     € 619.000,-  ter dekking van de kosten van de uitvoeringsagenda 2021-2024, 

      zoals nader beschreven in de financiële paragraaf.  

 

Kenmerk Z/19/039070 / DOC-20259943 

Team Projecten civiel 

Omschrijving Krediet buitenruimte MFA Boezem&Co en kinderboerderij Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. het investeringskrediet 'herinrichting kinderboerderij Oud-Beijerland'' te 

     verhogen met € 103.250,--; 

2. hervoor als dekking een bedrag van € 25.000,-- af te ramen van het 

     investeringskrediet 'gebouw Kinderboerderij Oud-Beijerland' en deze bij te 

     ramen op het investeringskrediet 'herinrichting kinderboerderij Oud- 

     Beijerand';  

3. de jaarlijkse extra kapitaallasten  van € 3.700,-- vanaf 2021 ten laste te 

     brengen van het jaarlijkse begrotingssaldo; 

4. de financiële gevolgen van bovenstaande punten te verwerken in de 

     zomerrapportage 2020.  

 

Kenmerk Z/19/048944 / DOC-19220812 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Aanpassingen recreatiegebied de Oude Tol. 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis nemen van de brief van de Omgevingsdienst inzake handhaving 

     zwemmen buiten de zwembaai; 

2.  een toezichthouder en een beheerder in te huren voor de proefperiode 

      seizoen juni t/m september 2020 voor een bedrag van € 50.000 eenmalig, 

      ten laste van het begrotingssaldo 2020;  

3. het terrein af te sluiten met hekwerken en hiervoor een investeringskrediet 

     beschikbaar te stellen van € 30.000 en de kapitaallasten van € 1.500  te 

     ramen ten laste van het begrotingssaldo van de desbetreffende jaren vanaf 

     2021;  

4. een unit te huren voor toezichthouder en een beheerder, EHBO en toiletten 

     voor een bedrag van € 15.000 eenmalig en de portfeuillehouder te 

     machtigen  hiervoor financiële dekking te vinden; 

5. voor het vervangen/aanpassen borden en overzichtskaart en voor communi- 

     catie een bedrag  beschikbaar te stellen van  € 4.500 eenmalig en de 

     portefeuillhouder te machtigen hiervoor financiëlle dekking te vinden;. 

6. de bovengenoemde financiële gevolgen te verwerken in de zomer- 

     rapportage 2020.  

 

Kenmerk Z/19/008441 / DOC-20247287 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Havenbeheersverordening Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Havenbeheersverordening Hoeksche Waard 2020 en 
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    de toelichting en deze ter vaststelling aan de raad  voor te leggen; 

2. na instemming van de raad nadere regels te stellen  zoals bedoeld in artikel 

     1.10 van de Havenbeheersverordening Hoeksche Waard 2020; 

3. het ligplaatsenoverzicht volgens artikel 2.2 van de Havenbeheers- 

    verordening Hoeksche Waard 2020 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/056640 / DOC-20264735 

Team Ondernemen 

Omschrijving Opvragen SVHW gegevens voor verlengen 5 BIZ termijnen. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het onderzoeken van draagvlak voor de verlenging van 

    de vijf bestaande Bedrijveninvestering Zones (BIZ); 

2. ter voorbereiding op de formele procedure op voorhand de NAW-gegevens  

    (bedrijfsnamen, adres- en woonplaatsgegevens) van (potentiele) BIZ- 

     bijdrageplichtigen op te vragen bij SVHW; 

3. in te stemmen met het delen van NAW-gegevens (bedrijfsnaam, adres-  en 

     woonplaatsgegevens) van BIZ bijdrageplichtigen met BIZ besturen en/of 

     derden voor het onderzoeken voldoende draagvlak onder de BIZ leden, ter 

     voorbereiding op de formele procedure; 

4. de verwerkers van deze gegeven een geheimhoudingsverklaring te laten 

     tekenen.  

 

Kenmerk Z/20/059464 / DOC-20262077 

Team Grondzaken 

Omschrijving Meerjaren Perspectief Grondexploitaties  2020 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020  (MPG) vast te stellen; 

2. het collegebesluit over de geheimhouding van de bijlage 'MPG 2020 

     geheim' te bekrachtigen; 

3. de voorziening grondexploitaties ten gunste van de algemene reserve met  

    € 56.993,- te verlagen en vast te stellen op een bedrag van € 1.872.000,-; 

4. de omvang van de reserve grondexploitatie ten laste van de algemene 

     reserve met € 13.140,- te verhogen en vast te stellen op een bedrag van  

    € 659.000,- om de risico’s binnen de grondexploitaties op te kunnen vangen; 

5. de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2019.  

 

Kenmerk Z/20/053120 / DOC-20265967 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Raadsbesluit discussienota integraal beleidsplan openbaar gebied 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het concept raadsbesluit.  

 


