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Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20281219 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 9 

juni 2020 

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

college van BenW van 9 juni 2020 ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/063839 / DOC-20279916 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnaam Vlietpad Mijnsheerenland 

Besluit Het college besluit de nieuwe straat in Mijnsheerenland de naam Vlietpad te 

geven.  

 

Kenmerk Z/20/061868 / DOC-20280259 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Meer Muziek in de Klas 

Besluit Het college besluit  met de Muziekschool Hoeksche Waard een muziekakkoord 

aan te gaan voor  het realiseren van Meer Muziek in de Klas in de Hoeksche 

Waard. 

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder Van Waveren 

om het Muziekakkoord namens de gemeente Hoeksche Waard te onder-

tekenen.  

 

Kenmerk Z/19/006421 / DOC-20280199 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Opheffen Stichting Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het opheffen 
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van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z18/36591 / DOC-20240328 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Investeringsbijdrage Hockeyclub 'De Hoeksche Waard' 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen om: 

1. aan de Hockeyclub Hoeksche Waard een eenmalige investeringsbijdrage van 

     € 330.000,- te verstrekken; 

2. hiertoe bij wijze van uitzondering en zonder precedentwerking af te wijken 

     van het geldende beleidskader: de sportnota van de gemeente Binnenmaas; 

3. de 14e begrotingswijziging vast te stellen waarin wij de eenmalige investe- 

     ringsbijdrage verwerken in de begroting 2020 en waarbij we deze enmalige 

     last in 2020 dekken vanuit  de algemene reserve.  

 

Kenmerk Z/20/063661 / DOC-20279241 

Team Ondernemen 

Omschrijving Alternatieve waterverbindingen wegens niet doorgaan Expeditie Haringvliet 

2020 

Besluit Het college besluit met opdrachtnemers De Hoeksche Vaart en de Linquenda II 

een overeenkomst aan te gaan voor het uitvoeren van de veerdiensten over 

het Haringvliet over de periode 1 juli 2020 t/m 6 september 2020 en de kosten 

hiervan te betalen uit het budget voor Expeditie Haringvliet.  

 

Kenmerk Z/20/061170 / DOC-20268789 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Inkoop Wmo begeleiding 

Besluit Het college besluit: 

1. de Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening 

     Begeleiding, conform artikel 4 van de huidige deelovereenkomst met  

     toegevoegd addendum,  op 1 januari 2021 te verlengen voor één jaar; 

2. de zorgaanbieders vóór 1 juli 2020 op de hoogte te stellen van dit besluit.  

 

Kenmerk Z/20/062305 / DOC-20277645 

Team Control 

Omschrijving Zomerrapportage 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Zomerrapportage 2020; 

2. de Zomerrapportage 2020 ter behandeling aan te bieden aan de raad.  

 

Kenmerk Z/19/048566 / DOC-20255557 

Team DIV 

Omschrijving Jaarverslag gemeentearchivaris 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag  2019 van de gemeentearchivaris; 

2. geen gebruik te maken van het aanbod van de archivaris om een 

     mondelinge toelichting te geven; 

3. in te stemmen met de inhoud van  de raadsinformatiebrief; 

4. de raadsinformatiebrief met het jaarverslag aan te bieden aan de raad; 

5. Na besluitvorming door de raad het jaarverslag en de reactie van de raad  
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     aan te bieden aan de Provincie in het kader van het horizontale toezicht; 

6. de archivaris hierover te informeren.  

 

Kenmerk Z/19/042557 / DOC-20279372 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Brief Veilig Thuis i.v.m. subsidie 2020 

Besluit Het college besluit bijgaande brief aan Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-

Holland Zuid (onderdeel Veilig Thuis) te versturen.  

 

Kenmerk Z/20/055622 / DOC-20280352 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over wonen 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over wonen via 

de bijgevoegde brief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/059624 / DOC-20276473 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Reactie petitie bomenkap windpark Oude Maas 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de reactiebrief op de petitie bomenkap bij het Windpark  

     Oude Maas; 

2. de reactiebrief ter informatie te versturen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/062587 / DOC-20274849 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Huisvesting jeugd- en wijkteam Binnenmaas/Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met structurele huisvesting van het jeugd- en wijkteam aan 

     de Sportlaan 3  te Maasdam; 

2. de eenmalige kosten van € 5.000,- in 2020 en het tekort van de jaarlijkse 

     structurele kosten van € 10.000,-  vanaf 2021 te verwerken in de 

     Zomerrapportage 2020 op de post 66021105 Inclusie: Sterke schakels (wijk- 

     teams).  

 

Kenmerk Z/20/062302 / DOC-20277641 

Team Control 

Omschrijving Perspectiefnota 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met Perspectiefnota 2021; 

2. de Perspectiefnota 2021 ter behandeling aan te bieden aan de raad.  

 

Kenmerk Z/19/009647 / DOC-20253380 

Team DIV 

Omschrijving Eerste cultuurhistorische publicatie 

Besluit Het college besluit: 

1. in de beleidsperiode 2020-2023 het jaarlijks uitbrengen van een digitale 

     cultuurhistorische publicatie te faciliteren; 

2. de eerste cultuurhistorische publicatie 'Canadezen in de Hoeksche Waard' 

     vanuit de gemeente uit te brengen.  
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Kenmerk Z/20/059903 / DOC-20277174 

Team Control 

Omschrijving Jaarstukken 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. de Jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 

2. het accountantsverslag over de jaarstukken 2019 ter kennisname aan de 

     raad aan te bieden; 

3. de raad voor te stellen om de bestemming van het resultaat 2019  vast te 

     stellen zoals opgenomen in de financiële paragraaf van dit voorstel en deze 

     te verwerken in de 15e begrotingswijziging 2020; 

4. in te stemmen met de bevestigingsbrief bij de jaarrekening (LOR) aan de 

     accountant; 

5. in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan het ministerie BZK voor de  SiSa 

     bijlage;  

6. in te stemmen met de akkoordverklaring bij de IV3 gegevens (informatie 

     voor derden-CBS etc).  

 

Kenmerk Z/20/062925 / DOC-20276599 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerp-wijzigingsplan Bommelskoussedijk 76 in Klaaswaal. 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Bommelskoussedijk 76,  

     Klaaswaal’; 

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

     ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/045911 / DOC-20280447 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Integraal Huisvestingsplan 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over 

de planning van het Integraal Huisvestinfgsplan. 

 

Kenmerk  

Team Strategie 

Omschrijving Machtiging burgemeester om namens de gemeente digitaal te stemmen 

tijdens de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde Algemene 

ledenvergadering van de VNG 

Besluit Het college besluit de burgemeester te machtigen om namens de gemeente 

te stemmen tijdens de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde 

Algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten..  

 


