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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Burgemeester Bram van Hemmen 

Secretaris Barbera Silvis-de Heer 

Wethouders Paul Boogaard 

Piet van Leenen 

Harry van Waveren 

Joanne Blaak-van de Lagemaat 

Huibert Steen 

  

Overig Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

  

Datum 30 juni 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20286003 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 23 

juni 2020 

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

college van BenW van 23 juni 2020 ongewijzigd vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/063151 / DOC-20277078 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Verlenging Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2020 

Besluit Het college besluit: 

1. het huidige beleidsplan Integrale Schulddienstverlening 2016-2020 te 

     verlengen tot uiterlijk 31 december 2020; 

2. de gemeenteraad te informeren over het genomen besluit.  

 

Kenmerk Z/19/049737 / DOC-20275586 

Team Omgeving 

Omschrijving Subsidie Regeling reductie energiegebruik 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de aanvraag en de acties welke worden uitgevoerd met 

     de RRE subsidie; 

2. eenmalig een subsidie zonder wettelijke grondslag, conform art. 4:23 Awb 

     lid 3d van €220.500,- te verstrekken aan het Regionaal Energieloket (REL) 

     conform de aanvraag, om namens de gemeente vouchers voor energie- 

     besparende maatregelen te verstrekken aan particuliere woningeigenaren; 

3. de gevraagde subsidie te verstrekken uit de gelden welke de gemeente 

     heeft verkregen via de aanvraag voor subsidie uit de Regeling Reductie 
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      Energiegebruik bij het ministerie van BZK (beschikking ministerie van BZK 

       d.d. 13 december 2019).  

 

Kenmerk Z/19/005208 / DOC-20276848 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Maatregelen overlast vv GOZ 

Besluit Het college besluit: 

1. owonenden en GOZ voor te stellen om een hekwerk te verhogen en een 

     geluidsscherm te plaatsen; 

2. hiervoor een investeringskrediet 'Maatregelen vv GOZ 2020' te openen voor 

     een bedrag van € 94.728,- , en dit te verwerken in de slotrapportage 2020; 

3. de kapitaallasten van € 6.300,- per jaar structureel bij te ramen vanaf 2021 

     ten laste van het begrotingssaldo 2021 en verdere jaren, en dit te 

     verwerken in de slotrapportage 2020.  

 

Kenmerk Z/20/061409 / DOC-20280874 

Team Strategie 

Omschrijving Notitie biodiversiteit 

Besluit Het college besluit de notitie biodiversiteit ter kennisname aan te bieden aan 

de gemeenteraad met bijbehorende informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/061776 / DOC-20271550 

Team Vastgoed 

Omschrijving Bestuur sportstichting Strijen en renovatie sporthal en zwembad Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad te vragen om drie nieuwe leden voor het bestuur van sportstichting 

     Strijen voor te dragen aan het college, te weten: wethouder Van Leenen 

     (voorzitter), wethouder Boogaard (secretaris) en wethouder Steen 

     (penningmeester); 

2. wethouder Van Leenen, wethouder Boogaard en wethouder Steen te 

     benoemen als bestuur van sportstichting Strijen onder voorbehoud van 

     positieve voordracht door de raad; 

3. akkoord te gaan met het stappenplan en de planning (bijlage 1van dit 

     collegevoorstel) om te komen tot een raadsvoorstel nieuwbouw of 

     renovatie van sporthal Strijen; 

4. de raad te vragen om in te stemmen met het stappenplan met planning 

     (bijlage 1van het concept raadsvoorstel) om te komen tot nieuwbouw en 

     renovatie van sporthal Strijen.  

 

Kenmerk Z/19/047577 / DOC-20285146 

Team Strategie 

Omschrijving Regio Deal 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Dealtekst Regio Deal Zuid-Hollandse Delta; 

2. in te stemmen met het regioakkoord samenwerking Zuid-Hollandse Delta; 

3. de raad te verzoeken om (schriftelijk) zijn wensen en bedenkingen kenbaar 

     te maken tot uiterlijk 16 juli 2020 via het toezenden van de Informatiebrief 

     van 30 juni 2020.  
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Kenmerk Z/19/007482 / DOC-20281041 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen landschapskaders ontwikkeling Energyhub Numansdorp 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de landschappelijke kaders voor inpassing van het plan 

    Energyhub Numansdorp; 

2. de initiatiefnemer via  conceptbrief te informeren over dit besluit.  

 

Kenmerk Z/20/064350 / DOC-20284352 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan agrarische bouwstede Buitendijk Zuid-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. de bestemmingsplanprocedure voor het verplaatsen van een agrarisch 

     bedrijf naar de Zuid-Achterweg in Zuid-Beijerland aan te houden; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Agrarische bouwstede 

     Buitendijk, Zuid-Beijerland’; 

3. geen milieueffectrapport (MER) op te stellen;. 

4. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

5. met initiatiefnemer een addendum aan te gaan voor het wijzigen van de 

     anterieure overeenkomst ‘verplaatsing agrarische bouwstede Zuid- 

     Achterweg, Zuid-Beijerland; 

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder P.J. van Leenen 

voor het ondertekenen van het addendum.  

 


