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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 14 juli 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20290110 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 7 juli 

2020 

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

college van BenW van 7 juli 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/065048 / DOC-20289782 

Team Dienstverlening 

Omschrijving Raadsinformatiebrief dienstverlening, eerste halfjaar 2020 

Besluit Het college besluit de raad te informeren over de  ontwikkelingen op het 

gebied van de gemeentelijke  dienstverlening, door toezending van 

bijgevoegde raadsinformatiebrief . 

 

Kenmerk Z/19/007952 / DOC-20289472 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Buitendijk-Land van Esseweg 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitendijk-Land van 

     Esseweg (NL.IMRO.1963.BPB60LvE9STR20-ON01); 

2. dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 

3. het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen en 6 weken ter 

     inzage te leggen; 

4. een anterieure overeenkomst aan te gaan met initiatiefnemers voor het 

     realiseren van het initiatief. 

  

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder Van Leenen 

voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  
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Kenmerk Z/20/066022 / DOC-20289149 

Team Control 

Omschrijving College Uitvoeringsprogramma en bouwstenen termijnagenda raad 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het College Uitvoeringsprogramma en de voortgang en 

     planning van de daarin opgenomen opgaven/projecten; 

2. in te stemmen met het doorgeleiden van de Raadsplanning (gegenereerd 

     op basis van de voortgang van het College Uitvoeringsprogramma) naar de 

     griffie als bouwstenen voor de Termijnagenda van de raad.  

 

Kenmerk Z/20/064035 / DOC-20280690 

Team Dienstverlening 

Omschrijving Evaluatie servicepunten en vaststellen kader openingstijden 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de aanbevelingen uit de Rapportage evaluatie 

     servicepunten; 

2. het aangepaste kader voor het flexibel sturen op openingstijden vast te 

     stellen: 

     a. de vraag vanuit de klant staat centraal; 

     b. elk servicepunt is standaard tenminste één dagdeel per week geopend; 

     c. de klant moet binnen één werkdag op één van de servicepunten terecht 

          kunnen; 

     d. de klant moet op een voorkeurslocatie binnen één week terecht kunnen; 

          In incidentele gevallen kan daarvan worden afgeweken in de vakantie- 

          periode of als er op die locatie andere activiteiten zijn. 

3. het servicepunt in het gemeentehuis in Maasdam te houden en te 

     verplaatsen naar kamer 0.05/0.06; 

4. het gereserveerde budget van € 10.000,-- voor het verplaatsen servicepunt 

     Maasdam (naar de Drie Lelies in Puttershoek, grootboek: 66011102 en  

     kostensoort: 4380100) in te zetten voor het verplaatsen/inrichten 

     servicepunt op de huidige locatie, gemeentehuis Maasdam, kamer 

     0.05/0.06.  

 

Kenmerk Z/20/064039 / DOC-20280677 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Voortzetting convenant SDV 

Besluit Het college besluit: 

1. samenwerking met andere organisaties vast te leggen binnen het  

    convenant ''Samen werken aan het voorkomen van schulden en 

     huisuitzettingen in de Hoeksche Waard 2020-2024'; 

2. het convenant open te stellen voor aansluiting van meerdere organisaties; 

3. de gemeenteraad te informeren over het genomen besluit.  

 

Kenmerk Z/20/055218 / DOC-20290119 

Team Control 

Omschrijving Doorontwikkeling begroting 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de gewijzigde aanpak en het proces voor het door- 
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    ontwikkelen van de begroting, conform de  notitie ‘Doorontwikkeling 

     begroting juli 2020’, waarbij  de begroting zodanig wordt (her)ingericht dat 

     deze consistent is aan de sturing die verlangd wordt op de realisatie van de 

     gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en doelen; 

2. in te stemmen met de indeling van de begroting vanaf Begroting 2022 

     conform  de thema’s vanuit het hoofdlijnenakkoord, weergegeven bij 

      argument 1.2; 

3. bij het opstellen van de Begroting 2021 de begrotingsprogramma’s 

     (programma’s  huidige begroting) Sociaal Domein en Economie als pilot te 

     gebruiken in de uitwerking van de voorgestelde gewijzigde opstelling; 

4. bij het opstellen van de overige begrotingsprogramma’s van de Begroting 

     2021 al kijken naar de mogelijkheden om  deze meer op hooflijnen en  

     (strategische) doelen te presenteren. 

 

Kenmerk Z/20/063909 / DOC-20281713 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Jaarrapportage Jeugdfonds Sport en Cultuur 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Jaarrapportage Jeugdfonds Sport en Cultuur 2019; 

2. de gemeenteraad te informeren door de als bijlage opgenomen raads- 

     informatie brief.  

 

Kenmerk Z/20/060811 / DOC-20287275 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Structurele subsidie Stichting Welzijn Hoeksche Waard 2019 vaststellen 

Besluit Het college besluit: 

1. na kennisneming van de sociale jaarrapportage en financiële rapportages de 

     structurele subsidie Stichting Welzijn Hoeksche Waard 2019 op  € 1.473.400 

     vast te stellen; 

2. de jaarrapportages van Stichting Welzijn Hoeksche Waard 2019 vast te 

     stellen en deze vervolgens ter informatie door te sturen aan de 

     gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/19/033183 / DOC-20283858 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Subsidie 2020 Stichting De Overbrugging 

Besluit Het college besluit: 

1. de subsidieaanvraag 2020 van Stichting De Overbrugging in behandeling te 

    nemen: 

2. de subsidieaanvraag 2020 van Stichting De Overbrugging van € 113.700,- 

     deels te honoreren; 

3. Stichting De Overbrugging een subsidie toe te kennen van maximaal het bij  

    de begroting beschikbaar gestelde budget voor De Overbrugging, zijnde  

    € 68.046,-; 

4. akkoord te gaan met bijgaande conceptbeschikking en de daarin gestelde  

     prestatieafspraken.  

 

Kenmerk Z/20/059660 / DOC-20287217 

Team Omgeving 
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Omschrijving Vaststelling wijzigingsplan Rustenburg, Puttershoek 

Besluit Het college besluit het wijzigingsplan ‘Rustenburg te Puttershoek’ vast te 

stellen.  

 

Kenmerk Z/20/065723 / DOC-20287904 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie Constructief Hoeksche Waard over 

coronamaatregelen in de openbare ruimte  

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de fractie Constructief Hoeksche Waard over coronamaatregelen 

in de openbare ruimte en deze aan de raad door te geleiden.  

 

Kenmerk Z/20/066038 / DOC-20289201 

Team Strategie 

Omschrijving Mobiliteitskaart doelgroepenvervoer 

Besluit Het college besluit: 

1. opdracht te verlenen om de mobiliteitskaart doelgroepenvervoer via de 

     gemeentelijke website zichtbaar te maken voor de inwoners van de 

     Hoeksche Waard; 

2. via het nog op te stellen plan van aanpak de knelpunten per  vervoers- 

     onderdeel  op te pakken en verbeteringen door te voeren; 

3. de aanpak rondom doelgroepenvervoer te positioneren binnen de opgave 

     Mobiliteit; 

4. de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief . 

 

Kenmerk Z/20/064281 / DOC-20282028 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Zomermandaat 2020 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgaand zomermandaat voor de 

periode van maandag 20 juli tot en met zondag 16  augustus  (week 30 tot en 

met week 33).  

 

Kenmerk Z/20/065883 / DOC-20288615 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over verkeersmaatregelen 

afsluiting Stougjesdijk 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de VVD-fractie over het over verkeersmaatregelen afsluiting  

Stougjesdijk en deze aan de raad te versturen. 

 

Kenmerk Z/19/013088 / DOC-20282264 

Team Vergunningen Wabo 

Omschrijving Project ‘Steiger Rhoonse veer’ in Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het op grond van  artikel 2.12  eerste lid sub a  onder 3 

     Wabo volgen van een procedure voor het vervangen en verplaatsen van de 

     huididge aanlegsteiger ‘Rhoonse veer’, onder voorbehoud van de afgifte 

     van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad; 

2. een ontwerp omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in procedure 
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     te brengen en 6 weken ter inzage te leggen; 

3. de raad voor te stellen: 

    a. een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven; 

    b. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gedurende 6 weken ter 

         inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/20/066229 / DOC-20290190 

Team Vergunningen APV 

Omschrijving Werkwijze handhaving en vergunningen evenementen Covid-19 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de uitgangspunten toezicht en handhaving; 

2. in te stemmen met de richtlijnen evenementen na 1 juli 2020; 

  3. in te stemmen met de extra indieningsvereisten aanvraag 

       evenementenvergunning; 

   4. in te stemmen met de voorgestelde behandeltermijnen. 

 

Kenmerk Z/20/064430 / DOC-20285390 

Team Omgeving 

Omschrijving Integrale gebiedsontwikkeling 

Besluit Het college besluit:  

1. kennis te nemen van de wijze waarop met integrale gebiedsontwikkeling 

     verder uitvoering wordt gegeven aan de Hoeksche Werken en Hoeksche 

     Waarden uit de Omgevingsvisie; 

2. kennis te nemen van de visie Zuiderstrand aan de Zuidrand en de stappen 

     die daarin gezet worden; 

3. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze voor te 

    leggen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/065170 / DOC-20289416 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Schriftelijke vragen PvdA-fractie over  LHBTI-beleid 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de PvdA-fractie over het lokale LHBTI-beleid en deze aan de raad te 

versturen.  

 

Kenmerk Z/19/040150 / DOC-20290175 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Stand van zaken planontwikkeling randweg Klaaswaal 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken en de, in 

bewerking zijnde, notitie reikwijdte en detailniveau voor de planontwikkeling 

van de randweg Klaaswaal.  

 

Kenmerk Z/20/065717 / DOC-20287887 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Governance Jeugdhulp ZHZ 

Besluit Het college besluit: 

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

     Dordrecht vast te stellen; 

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

     bieden aan de gemeenteraad.  
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Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20288286 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Verzamelnota harmonisatie van het subsidiebeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. de uitvoeringsregels voor de jubileumsubsidies vast te stellen; 

2. de uitvoeringsregels Lokale Impuls Jeugdhulp vast te stellen; 

3. de uitvoeringsregels Welzijn vast te stellen; 

4. de uitvoeringsregels Schoolbegeleiding vast te stellen; 

5. de verzamelnota en de bijbehorende uitvoeringsregelingen vast te stellen; 

6. de gemeenteraad over de verzamelnota en bijbehorende uitvoerings-  

    regelingen te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/056288 / DOC-20288837 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning 'Beleef het en eet het' 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften; 

2. de bestreden omgevingsvergunning van 21 januari 2020 (verzonden 23 

     januari 2020) in stand te laten, zij het met opname van de maxima wat 

     betreft het aantal bezoekers en groepen en het aantal personen per groep, 

     zoals vermeld in de concept-beslissing op bezwaar; 

3. Het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten af te wijzen.  

 

Kenmerk Z/20/066183 / DOC-20290045 

Team HRM 

Omschrijving Mandatering reserve Flankerend Beleid 

Besluit Het college besluit de bevoegdheid om de reserve Flankerend Beleid te 

muteren te mandateren aan de Directeur met de portefeuille Bedrijfsvoering.  

 

Kenmerk Z/20/065875 / DOC-20288514 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-fractie over groene daken 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de ChristenUnie-fractie over groene daken en deze aan de raad te 

versturen.    

 

Kenmerk Z/19/044216 / DOC-20280030 

Team Ondernemen 

Omschrijving Ondernemerspeiling 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad te informeren over de uitkomst van de ondernemerspeiling en het 

     verbeterplan voor het ondernemersloket door middel van de bijgevoegde  

     raadsinformatiebrief; 

2. de uitkomst van de ondernemerspeiling te publiceren.  

 

Kenmerk Z/20/062358 / DOC-20288587 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Campagne/petitie chipplicht voor katten 
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Besluit Het college besluit de petitie landelijke chipplicht voor  katten te 

ondersteunen.  

 

Kenmerk Z/19/041355 / DOC-20289426 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief voortgang Verkenning Doorontwikkeling HWwerkt! 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de 

Verkenning Doorontwikkeling HWwerkt! middels bijgevoegde informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/066382/ DOC-20290573 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Lokaal transformatieplan uitvoering jeugdhulp  

Besluit Het college besluit: 

1. het lokaal transformatieplan uitvoering jeugdhulp vast te stellen; 

2. de raadsinformatiebrief en het lokaal transformatieplan uitvoering  

     jeugdhulp aan te bieden aan de raad.  

 


