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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20276080 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 26 

mei 2020 

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

college van BenW van 26 mei 2020 ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/006725 / DOC-20276233 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over voortgang 

mobiliteitsagenda Zuid-Holland 

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

voortgang mobiliteitsagenda Zuid-Holland via bijgevoegde conceptbrief te 

beantwoorden.  

 

Kenmerk Z.00979 / DOC-20271845 

Team Omgeving 

Omschrijving Addendum anterieure overeenkomst voor de bestemmingsplannen ‘Landelijk 

gebied 2013 -  21e herziening – Boomdijk 12b, Klaaswaal’ en ‘sanering kassen 

Blaaksedijk Oost 41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9 

Mijnsheerenland’ 

Besluit Het college besluit met Tuindersbedrijf C.J. van Oort en Zonen BV, Maatschap 

J.W.J. Verzijl,  Maatschap A. de Bes en C.B. van der Hoek Landbouw- en Loon-

bedrijf BV een addendum aan te gaan voor het wijzigen van de anterieure 

overeenkomst betreffende de bestemmingsplannen ‘Landelijk gebied 2013 -  

21
e 

herziening – Boomdijk 12b, Klaaswaal’ en ‘sanering kassen Blaaksedijk Oost 

41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9 Mijnsheerenland’. 
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De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder P.J. van Leenen 

voor het ondertekenen van het addendum.  

 

Kenmerk Z/20/059761 / DOC-20263134 

Team Control 

Omschrijving Nota Planning en Control - uitwerking 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de uitwerking van de Nota Planning & 

Control op het gebied van de financiële begroting en de daarin opgenomen 

werkwijze.  

 

Kenmerk Z/19/038702 / DOC-20275066 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Vaststellen tarieven subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie 

augustus-december 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de huidige vastgestelde tarieven voor de subsidie peuteropvang en voor- 

     schoolse educatie te verlengen voor de periode augustus tot en met 

     december 2020, te weten: 

     - € 8,17 per uur (maximum tarief toeslag), 

     - € 8,50 per uur (normtarief peuteropvang), 

     - € 9,00 per uur (maximum tarief subsidiebijdrage) en 

     - € 11,00 per uur (maximum VE-tarief) 

     conform artikel 11, lid 6 van de ‘Uitvoeringsregels kindgebonden finan- 

     ciering peuteropvang en voorschoolse educatie Hoeksche Waard 2020’; 

2. de huidige aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie op de 

     hoogte te stellen van de vastgestelde tarieven.  

 

Kenmerk Z/19/040660 / DOC-20242133 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Evaluatie gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling 

     Ombudscommissie Hoeksche Waard  per 31 december 2020 op te heffen, 

     onder het voorbehoud van een gelijkluidend opheffingsbesluit van het 

     Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SVHW; 

2. op basis van de gemeenschappelijke regeling het orgaan, in casu de burge- 

     meester van gemeente Hoeksche Waard en de voorzitter van de gemeen- 

     schappelijke regeling SVHW, op te dragen de financiële gevolgen van deze 

     opheffing vast te leggen in een door dit orgaan vast te stellen liquiditeits- 

     plan, nadat de raad en het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 

     regeling SVHW daartoe hebben besloten; 

3. een voorstel tot invulling van de toekomstige ombudsvoorziening voor 

     2021 e.v. in het derde kwartaal van 2020 bestuurlijk voor te leggen; 

4. in principe tot en met 31 december 2020 de gemeenschappelijke regeling  

     Ombudscommissie HW te laten fungeren als tweedelijns klachtenvoor- 

     ziening voor de gemeente; 

5. in te stemmen met bijgaande brief over de tijdelijke (her-)benoeming van 

    een tweetal leden tot en met 31 december 2020.  
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Kenmerk Z/19/041028 / DOC-20273842 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over een waterstof-

tankstation 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over een 

waterstoftankstation via bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/061734 / DOC-20271474 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Harmonisatie gemeentelijk begraafplaatsenbeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. de ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2021’ vast te stellen onder 

     de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad de notitie ‘Begraaf- 

     plaatsenbeleid gemeente Hoeksche Waard 2021-2040’ en de ‘Beheer- 

     verordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2021’ vast- 

     stelt; 

2. de volgende begraafplaatsen te sluiten: 

     - Joodse begraafplaats in Oud-Beijerland 

     - Oude begraafplaats Torenstraat Numansdorp 

     - Oude begraafplaats Voorstraat Piershil 

     - Oude begraafplaats Dorpsstraat Zuid-Beijerland 

     - Oude begraafplaats Bernhardlaan-oost Puttershoek 

     - Oude begraafplaats Kerkstraat ’s-Gravendeel: 

3. de raad voor te stellen:  

     a. de notitie  ‘Begraafplaatsenbeleid gemeente Hoeksche Waard 2021-2040’ 

          vast te stellen; 

     b. de toe te passen tarieven af te stemmen op het behouden van de huidige 

          baten conform de meerjarenbegroting 2021 (optie 1); 

     c. de financiële consequenties van optie 1 ad € 185.000 structureel per jaar 

          ten laste van het begrotingssaldo 2021 en verdere jaren te verwerken in 

          de Perspectiefnota 2021 onder voorbehoud van het beschikbaar stellen 

          van de benodigde middelen bij de Perspectiefnota 2021; 

     d. de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 

          2021’ vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/053106 / DOC-20262208 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de antwoordbrief aan Vereniging Hoekschewaards 

     Landschap; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsgaard Nieuw-Beijerland (NL.IMRO. 

    1963.BPDorpsgaardNB20-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/040854 / DOC-20260465 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Vaststelling rapport Nulmeting verborgen armoede in Hoeksche Waard en 

reactie Adviesraad Sociaal Domein 
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Besluit Het college besluit: 

1. het onderzoeksrapport van Ecorys, genaamd ‘Nulmeting verborgen 

     armoede Hoeksche Waard, Aard en omvang verborgen armoede’ na 

     kennisneming vast te stellen en de hierin opgenomen aanbevelingen over 

     te nemen; 

2. met waardering kennis te nemen van het door de Adviesraad Sociaal  

     Domein Hoeksche Waard uitgebrachte advies op het onderzoeksrapport 

     d.d. 21 april 2020 en deze mee te nemen in de besluitvorming over de 

     integrale uitoeringsringsagenda samen tegen armoede; 

3. in te stemmen met verzending van de reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal 

      Domein Hoeksche Waard; 

4. de gemeenteraad over de resultaten van het onderzoek te laten informeren 

     tijdens een digitale raadsbijeenkomst door onderzoeksbureau Ecorys.  

 

Kenmerk Z/20/062214 / DOC-20273236 

Team Ondernemen 

Omschrijving Aanpak Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad te informeren over de aanpak Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche 

     Waard via bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

2. de raad kennis te laten nemen van het behoefteonderzoek/toetsingswijzer 

     naar verblijfsrecreatie, dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland 

     is uitgevoerd.  

 

Kenmerk Z/19/007482 / DOC-20264816 

Team Omgeving 

Omschrijving Energyhub Numansdorp (schriftelijke vragen raad en communicatie) 

Besluit Het college besluit: 

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

     fracties van Constructief Hoeksche Waard en PvdA; 

2. in te stemmen met de conceptbrief aan de initiatiefnemer (advocaat) over 

     het besluit van 21 april 2020 en het vervolg daarop.  

 

Kenmerk Z/20/053900 / DOC-20275282 

Team Omgeving 

Omschrijving Jaarlijkse duurzaamheidsprijs 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 

1. een jaarlijkse duurzaamheidsprijs in te stellen voor inwoners en 

     maatschappelijke partijen; 

2. de prijs te laten bestaan uit een geldbedrag van maximaal € 10.000, 

     afgestemd op het ingediende initiatief en te besteden aan het initiatief en 

     financieel te dekken uit het Energiefonds; 

3. naast het geldbedrag  een  duurzame, unieke en lokale wissel award uit te 

     reiken aan de winnaar; 

4. het proces te starten rond, of op, de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober)  

     en de prijs voor de eerste keer uit te reiken in april 2021; 

5. de ingediende initiatieven te beoordelen op het effect op de gestelde 

     doelstellingen in het programma duurzaamheid, op uitvoerbaarheid, 

     uniciteit, sociale cohesie, laagdrempeligheid en op schaalbaarheid; 
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6. de jury te laten bestaan uit de wethouder duurzaamheid, Huibert Steen, en 

     een gevarieerd gezelschap van 4 nader te bepalen experts; 

7. een Uitvoeringsregeling duurzaamheidsprijs op te stellen en deze te laten 

     vaststellen door het college van burgemeester en wethouders; 

8. de uitgangspunten en het proces  rondom de prijs na twee jaar te 

     evalueren en waar nodig bij te sturen.  

 


