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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20283423 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 16 

juni 2020 

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

college van BenW van 16 juni 2020 ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/059848 / DOC-20267349 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Financiering Vluchtelingenwerk HW 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. in 2021 basisdienstverlening, trajecten maatschappelijke begeleiding en 

     participatieverklaring statushouders in te kopen bij VluchtelingenWerk voor 

     het bedrag van € 182.665,--; 

2. voor maatwerktrajecten incidentele maatschappelijke begeleiding 

     aanvullende dienstverlening bij VluchtelingenWerk in te kopen van 

     maximaal € 1.185,-- op jaarbasis per casus (of naar rato van het aantal 

      maanden maatwerk); 

3. af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht 1 op 1 te gunnen aan 

     VluchtelingenWerk; 

4. in 2021 de kosten ten laste te brengen van het product Statushouders 

     (66011255/4380100); 

5. in het voorjaar van 2021 (afhankelijk van de keuze voor de invulling van de 

     nieuwe Wet Inburgering) te heroverwegen of en hoe de diensten van 

     VluchtelingenWerk via een meerjarige overeenkomst worden ingekocht.  
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Kenmerk Z/20/062297 / DOC-20274712 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Inkoop casusregie statushouders Kwadraad 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. in 2021 0,22 formatie Casusregie statushouders in te kopen bij Kwadraad; 

2. in 2021 de kosten van € 22.215,-- ten laste te brengen van het product 

     Statushouders (66011255/4380100); 

3. in het vierde kwartaal van 2020 afspraken te maken met Kwadraad over de 

    te bereiken resultaten van de casusregie statushouders in 2021.  

 

Kenmerk Z/20/060620 / DOC-20266693 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Uitvoeringsprogramma IV en VTH 2020 en Jaarverslag 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. het Uitvoeringsprogramma 2020 Integrale Veiligheid en VTH taken 

     Omgevingsrecht vast te stellen; 

2. het Uitvoeringsprogramma 2020 ter kennisname door te sturen aan de raad, 

     provincie (2e lijns toezicht) en politie (direct toezichthouder BOA’s); 

3. het jaarverslag 2019 Integrale Veiligheid en VTH taken Omgevingsrecht vast 

     te stellen; 

4. het jaarverslag 2019 VTH WABO taken Omgevingsrecht ter kennisname 

    door te sturen aan de gemeenteraad en provincie (2e lijns toezicht).  

 

Kenmerk Z/20/055890 / DOC-20281899 

Team Dienstverlening 

Omschrijving Informatiebrief Jaarcijfers en onderzoek bereikbaarheid telefonie 2019 

Besluit Het college neemt kennis van de jaarcijfers over de telefonische bereikbaar- 

heid en de uitkomst van het uitgevoerde bereikbaarheidsonderzoek 2019 door 

Telan.  De resultaten worden op hoofdlijnen meegenomen in de eerstvolgen-

de raadsinformatiebrief over dienstverlening.  

 

Kenmerk Z/20/062662 / DOC-20275328 

Team Omgeving 

Omschrijving Nieuwe streefdatum inwerkingtreding Omgevingswet 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het uitstel van de datum van inwerkingtreding van de  

     Omgevingswet; 

2. kennis te nemen van het mooie compliment voor de Omgevingsvisie 

     Hoeksche Waard; 

3. de gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande informatiebrief.  

 

 

Kenmerk Z/20/064580 / DOC-20282593 

Team Strategie 

Omschrijving Processen rapportage Corona en de bouwstenen voor de Termijnagenda van 

de raad. 

Besluit Het college besluit de Informatiebrief - Processen rapportage Corona en de 

bouwstenen voor de Termijnagenda van de raad in samenhang te bezien.  
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Kenmerk Z/20/064457 / DOC-20282055 

Team Financieel advies 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over  tarief OZB voor (sport) 

verenigingen 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over tarief OZB 

voor (sport)verenigingen te beantwoorden met bijgaande brief.  

 

Kenmerk Z/20/060434 / DOC-20280188 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerp omgevingsverordening Zuid-Holland 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening; 

2. In te stemmen met de tekst zoals aangeleverd op 22 juni voor het indienen 

     van een zienswijze tegen de Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverorde- 

     ning.  

 

Kenmerk  

Team Financieel advies 

Omschrijving Gezamenlijke brievenactie VNG voor AO gemeentefinanciën op 2 juli a.s  

Besluit Het college besluit in te stemmen met de conceptbrieven aan het minsterie 

van BZK en het ministerie van Financiën over de financiële positie van 

gemeenten. 

 

 

 


