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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20274211 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 19 

mei 2020 

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

college van BenW van 19 mei 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/062281 / DOC-20273492 

Team Ondernemen 

Omschrijving Uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de uitvoeringsagenda vitale 

arbeidsmarkt vast te stellen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de 

middelen in de perspectiefnota 2020-2023.  

 

Kenmerk Z/19/005846 / DOC-20269931 

Team Strategie 

Omschrijving vervolgstappen gebiedsmarketing Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het plan van aanpak Kwartiermaken Gebiedsmarketing 

     Hoeksche Waard Fase 1 -2020; 

2. de raadsinformatiebrief met het plan van aanpak aan te bieden aan de 

     gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/042833 / DOC-20271573 

Team Juridische zaken 

Omschrijving afhandeling klachten 

Besluit Het college besluit de klachten ongegrond te verklaren.  
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Kenmerk Z/20/061991 / DOC-20273797 

Team Ondernemen 

Omschrijving beantwoording open brief d.d. 14 mei 2020 van de VVD fractie over de 

aanvullende maatregelen Coronacrisis 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van  de open brief 

van deVVD-fractie  d.d. 14 mei 2020 over aanvullende maatregelen als gevolg 

van de Coronacrises.  

 

Kenmerk Z/19/004483 / DOC-20258126 

Team Omgeving 

Omschrijving Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de coördinatieverordening Wro 

gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/047577 / DOC-20274242 

Team Strategie 

Omschrijving Regio Deal Zuid-Hollandse Delta concept dealtekst 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen dat op basis van de Concept Dealtekst en de 

     Programmabegroting (d.d. 21 mei 2020) het ambtelijk kernteam aan het 

     ministerie van LNV kenbaar maakt dat de zes gemeenten van de Zuid- 

     Hollandse Delta staan voor een totale co-financiering van € 7.500.000, 

     waarvan € 4.900.000 door de gemeenten in de begroting is  geherpriori-  

     teerd voor de Regio Deal (onze bijdrage hieraan is  € 1.888.000)  en 

     € 2.600.000 door de provincie Zuid-Holland  wordt bijgedragen; 

2. in te stemmen met de hoofdlijnen voor een intentieovereenkomst tussen de 

     zes gemeenten van de Zuid-Hollandse Delta, te weten: Goeree Overflakkee, 

     Hoeksche Waard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Nissewaard, welke 

     zijn: 

     a. de ingebrachte middelen/ projecten blijven beschikbaar op de gekozen 

          thema’s voor de desbetreffende gemeente; 

     b. de uitvoering van de projectplannen/businesscases is na vaststelling  

          gemandateerd aan de bestuurstafel, zodat de regio-overschrijdende 

          samenhang  gewaarborgd is; 

     c. een subsidieregeling met een getrapte SiSa verantwoording op te stellen 

         op regioniveau die beheerd wordt door de kassier (gemeente Nisse- 

        waard). 

 

Kenmerk Z/20/057717 / DOC-20272856 

Team Strategie 

Omschrijving Regiomonitor n.a.v. Corona 

Besluit Het college besluit kennis nemen van de  'Monitor impact corona epidemie 

Zuid-Holland Zuid' d.d. 14 mei 2020.  
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Kenmerk Z/20/052281 / DOC-20272290 

Team Omgeving 

Omschrijving bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland 

Besluit Het college besluit: 

1. het besluit hogere waarden geluid (63 en 61 dB) vast te stellen voor de  

   nieuw te bouwen woningen in het plangebied; 

2. de raad voor te stellen: 

     a. het ontwerpbestemmingsplan ‘Raadhuispark Mijnsheerenland’ 

          (NL.IMRO.1963.BPMHLRaadhuispark-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

     b. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20274174 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief proces harmonisatie subsidiebeleid 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

 

Kenmerk Z/19/041376 / DOC-20270320 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Klacht 

Besluit Het college besluit: 

1. de klacht met betrekking tot het niet ontvangen van ontvangstbevesti- 

     gingen op de brieven van klagers over de aankoop van grond en over een 

     verzoek tot vergoeding van planschade gegrond te verklaren; 

2. de klacht met betrekking tot te late beantwoording van mails waarop  een 

     standaard bevestiging werd gestuurd dat er antwoord zou volgen over 5 

     dagen, gegrond te verklaren.  

 

Kenmerk Z/20/055484 / DOC-20274181 

Team Buitendienst 

Omschrijving Collegevoorstel toekomstvisie buitendienst 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de uitwerking van het grof-ontwerp in het fijn-ontwerp, 

     zoals verwoord in bijlage 3; 

2. de raad voor te stellen het huisvestingsplan buitendienst vast te stellen en 

    daarbij de werf Mijnsheerenland aan te wijzen als hoofdlocatie; de werf in 

    Numansdorp voor de korte termijn (naar schatting 3 tot 4 jaar) en voor de 

    langere termijn een locatie in de omgeving van Numansdorp-Zuid-Beijerland 

    als steunpunt te laten fungeren; en de locatie van HW werkt! als steunpunt 

    te laten fungeren (zie bijlage 1 en 2).  

 


