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Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20288560 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2020 van de 

vergadering van het college van BenW 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 

2020 van de vergadering van het college van BenW ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/063775 / DOC-20279675 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Adviescommissie beeldende kunst gemeente Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit.  

1. het 'Reglement Adviescommissie Beeldende kunst gemeente Hoeksche 

     Waard 2020' vast te stellen; 

2. de in het voorstel genoemde personen voor 4 jaar te benoemen als 

     onafhankelijk voorzitter en leden van de commissie: 

3. het rooster van aftreden van de commissie vast te stellen; 

4. per datum van de inwerkingtreding van het reglement bedoeld onder 1, het 

     Reglement op de kunstcommissie gemeente Binnenmaas 2016 in te 

     trekken.  

 

Kenmerk Z/19/045911 / DOC-20287752 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool   

Petrus Datheen in Puttershoek 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de inhoud van deze raadsinformatie-

brief en deze aan de raad aan te bieden.  
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Kenmerk Z/20/063295 / DOC-20282046 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Aanwijzing havenmeester voor de haven van Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. de voorzitter van watersportvereniging Het Spui aan te wijzen tot 

     havenmeester van de gemeentelijke haven in Oud-Beijerland en de daarbij 

     behorende voorzieningen; 

2. het aanwijzingsbesluit  tot havenmeester van de gemeentelijke haven in 

     Oud-Beijerland d.d. 25 juni 2012  in te trekken en de huidige havenmeester 

     daarover te informeren.  

 

Kenmerk Z/20/061289 / DOC-20269259 

Team Omgeving 

Omschrijving Erfgoedleerlijn op basis van de Canon van de Hoeksche Waard in het 

basisonderwijs 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van bijgevoegd projectplan ‘Erfgoedleerlijn Canon 

     Hoeksche Waard’ vanuit het project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’; 

2. in te stemmen met het ondertekenen van de bijgevoegde 

     samenwerkingsovereenkomst met Museum Hoeksche Waard en 

     Kinderopvang Hoeksche Waard-Oost voor de ontwikkeling en verankering 

     van de erfgoedleerlijn ‘Canon Hoeksche Waard’ in het basisonderwijs; 

De burgemeester besluit de portefeuillehouder Cultuur & Erfgoed te 

machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.  

 

Kenmerk Z/20/058970 / DOC-20285137 

Team Ondernemen 

Omschrijving Uitwerking Verordening noodsteun aan ondernemers en verenigingen 

vanwege de coronacrisis 

Besluit Het college besluit: 

1. uitvoeringsregels vast te stellen; 

2. een beheerder van het noodfonds aan te wijzen; 

3. de ambtelijk opdrachtgever te mandateren te besluiten op onvolledige 

     aanvragen; 

4. middels bijgevoegde brief de raad informeren.  

 

Kenmerk Z/19/036202 / DOC-20282599 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen bestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk WZ 15, Klaaswaal. 

Besluit Het college besluit: 

1. het besluit hogere waarde geluid (51dB) vast te stellen voor de te bouwen 

     woning op het perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ 15; 

2. de raad voor te stellen: 

     a. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Cromstrijensedijk WZ 15’ 

         (NL.IMRO.1963.BPKWOCdijkWZ15-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

     b. geen exploitatieplan vast te stellen.  
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Kenmerk Z/19/048614 / DOC-20281669 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 54, Strijen 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 54 Strijen’ 

     (NL.IMRO.1963. BPOudBond54STR20-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/064879 / DOC-20284161 

Team Omgeving 

Omschrijving Ledenraadpleging rechtzetten scheefheid achtervang Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met: 

     a. het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel 

         voor de obligolening te hanteren; 

     b. het per 1 januari 2021 toepassen van de marktwaarde van het DAEB-bezit 

         als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen); 

     c. het per 1 januari 2021 toepassen van de marktwaarde van het DAEB-bezit 

          als verdeelsleutel voor bestaande leningen; 

2. dit aan de VNG kenbaar te maken.  

 

Kenmerk Z/20/065717 / DOC-20287887 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Reactie op Drechtsteden advies governance sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 

1. de definiteve brief over de governance jeugdhulpstelsel aan de gemeente 

     Dordecht vast te stellen; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan te  

     bieden aan de raad. 

 

Kenmerk Z/20/065891/ DOC-20288626 

Team Strategie 

Omschrijving Brief van provincie Zuid-Holland inzake de gewijzigde gewenste 

woningvoorraadtoename Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de brief van de provincie Zuid-Holland; 

2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de extra ruimte tot 

     woningbouw en deze aan te bieden aan de raad; 

3. in te stemmen met het persbericht. 

 


