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Besluitenlijst vastgesteld door  het college van 
burgemeester en wethouders  
 

 

Loco-burgemeester Paul Boogaard 

Secretaris Barbera Silvis-de Heer 

Wethouders Piet van Leenen 

Harry van Waveren 

Joanne Blaak-van de Lagemaat  

  

Overig 

 

Afwezig 

Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

 

Bram van Hemmen 

Huibert Steen 

  

Datum 18 augustus 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20297867 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving 

 

Besluit 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 14 

juli 2020 

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het 

college van BenW van 14 juli 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20298953 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving 

 

Besluit 

Openbare besluitenlijst van het college van BenW volgens zomermandaat 4 

augustus 2020  

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het 

college van BenW volgens zomermandaat 4 augustus 2020 ongewijzigd vast te 

stellen. 

  

Kenmerk Z/19/007708 / DOC-20261951 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Verbouwing en aanbouw Oude Raadhuis Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het gewijzigd ontwerp voor de aanbouw van het Oude 

     Raadhuis en de raad hierover te informeren met bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. de raad voor te stellen een aanvullend krediet van € 849.000,- te voteren 

     voor de uitvoering van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis 

      in Oud Beijerland. 
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Kenmerk Z/19/030114 / DOC-20287603 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen bestemmingsplan Vierwiekenplein Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Vierwiekenplein te Oud - Beijerland’  

     (NL.IMRO.1963.BPVierwiekenplnOB20-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/060811 / DOC-20301673 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief over jaarrapportage Stichting Welzijn Hoeksche Waard 

2019 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de informatiebrief aan de gemeenteraad over de 

     jaarrapportage 2019 van de Stichting Welzijn HW; 

2. met terugwerkende kracht in te stemmen met toezending van de 

     informatiebrief aan de raad.  

 

Kenmerk Z/20/068153 / DOC-20298642 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Berkenlaan Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Berkenlaan Klaaswaal  

     (NL.IMRO.1963.KLWBerkenlaan-ON01)’. 

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

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en 6 weken ter 

     inzage te leggen; 

4. in te stemmen met het ontwerp besluit hogere waarden voor 4 van de te 

     bouwen woningen; 

5. het ontwerp besluit hogere waarden gelijktijdig met het ontwerp 

     bestemmingsplan ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/038406 / DOC-20287564 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan en beantwoording zienswijzen Nieuwstraat 3 

Westmaas 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen  

     in de nota beantwoording zienswijzen; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 3, Westmaas’ 

     (NL.IMRO.1963.BPNieuwstr3WMS20-ON01) met inachtneming van de nota 

     beantwoording zienswijzen ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/055603 / DOC-20300316 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Zomerlanden'  

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats 
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     Zomerlanden’ (NL.IMRO.1963.BPNatuurbegrHND20-ON01); 

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

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en gedurende 6 

     weken ter inzage te leggen; 

4. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     ontwikkelen en realiseren van een natuurbegraafplaats in het plangebied. 

  

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

voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/19/040017 / DOC-20286851 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplan Zuiddijk 1, Maasdam 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen 

      in de Nota beantwoording zienswijzen; 

2. het ontwerp bestemmingsplan ‘Zuiddijk 1, Maasdam’ NL.IMRO. 

    1963.BPMSDZuiddijk1-ON01), met in acht name van de Nota beantwoording 

     zienswijzen, gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/064771 / DOC-20284270 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan Van Koetsveldlaan eo Westmaas 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Koetsveldlaan eo 

     Westmaas’; 

2. geen milieueffectrapport (MER) op te stellen; 

3. het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en 6 weken ter  

    inzage te leggen; 

4. met HW Wonen een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het 

     realiseren van deze woningen; 

5. de 2 extra te realiseren woningen toe te voegen aan het woningbouw- 

     programma.  

 

Kenmerk Z/19/048944 / DOC-20290074 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Raadsinformatiebrief De Oude Tol 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te 

informeren over de getroffen maatregelen in het recreatiegebied De Oude 

Tol.  

 

Kenmerk Z/20/066858 / DOC-20292641 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwooding schriftelijke vragen CDA-fractie  Uitvoeringsagenda Vitale 

Arbeidsmarkt 

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

vragen van de CDA-fractie over de Uitvoeringsagenda Vitale arbeidsmarkt 

door middel van bijgaande brief en deze toe te sturen aan de gemeenteraad.  
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Kenmerk Z/20/058405 / DOC-20299799 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving APV 2020 1e herziening - Kerkklokken 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. aan artikel 4.6 van de APV Hoeksche Waard 2020 een nieuw lid 6 toe te 

     voegen, luidende 'Het verbod is niet van toepassing op geluid veroorzaakt 

     door kerkklokken vanuit bestaande kerkgebouwen'; 

2. het bestaande lid 6 van artikel 4.6 van de APV Hoeksche Waard 2020 om te 

     nummeren naar lid 7.  

 

Kenmerk Z/20/058328 / DOC-20291398 

Team Omgeving 

Omschrijving Verordening Blijverslening gemeente Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening Blijverslening 

gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/063820 / DOC-20279813 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Integraal beleidsplan openbare ruimte 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de winkelcentra en dorpsentrees niet op kwaliteitsniveau A te beheren, 

     maar net als alle overige locaties op kwaliteitsniveau B; 

2. het integraal beleidsplan openbare ruimte vast te stellen; 

3. alle beleidsplannen openbare ruimte van de 5 voormalige gemeenten in te 

     trekken; 

4. een voorziening baggeren en een voorziening civiele kunstwerken in te 

     stellen met ingang van 2021 om de kosten te kunnen egaliseren; 

5. de financiële consequenties van dit voorstel  te verwerken in de begroting 

     2021.  

 

Kenmerk Z/19/041355 / DOC-20289662 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Keuzes doorontwikkeling HWwerkt! 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen de in paragraaf 9 van de bestuurlijke rapportage 

     ‘Verkenning Doorontwikkeling HWwerkt’ samengevatte adviezen vast te 

      stellen als de kaders voor de doorontwikkeling van HWwerkt! (onder 

      voorbehoud van votering van budget bij de begroting 2021-2024), met als 

      belangrijkste hoofdpunten: 

      a. versnelling op de huidige koers van HWwerkt! als lokale uitvoerings- 

          organisatie gericht op werk/participatie; 

      b. inzet op een versterking van de cliëntbenadering gericht op 

          ontwikkeling, positieve motivatie, het wegnemen van belemmeringen en 

          maatwerk vanuit meerdere leefdomeinen; 

2. in te stemmen met  bijgevoegde reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein 

     Hoeksche Waard.  
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Kenmerk Z/20/065965 / DOC-20288854 

Team Omgeving 

Omschrijving Stimuleringslening duurzaamheid 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen: 

     a. de 'Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Hoeksche 

          Waard 2020' vast te stellen; 

     b. € 2.000.000,- beschikbaar te stellen om gefaseerd te storten in het fonds 

          voor duurzaamheidsleningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

          Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van stimulerings- 

          leningen en deze mutatie te verwerken in de begroting via de bijgevoeg- 

          de 18e begrotingswijziging; 

 2. na het vaststellen van de ‘Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid 

     gemeente Hoeksche Waard 2020’ het rentepercentage, conform artikel 5 

     lid 6 van deze verordening, voor het verstrekken van stimuleringsleningen 

     duurzaamheid vast te stellen op 1,6%.  

 

Kenmerk Z/20/053447 / DOC-20292676 

Team HRM 

Omschrijving Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers over het jaar 2019 

Besluit Het college besluit akkoord te gaan met de adviezen van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): er hoeft geen verrekening 

plaats te vinden.  

 

Kenmerk 

 

Z/20/058750 / DOC-20293603 

Team Vastgoed 

Omschrijving Raadsinformatiebrief stand van zaken renovatie Dorpshuis De Swaensvoet 

Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief renovatie Dorpshuis De 

Swaensvoet vast te stellen en te verzenden aan de gemeenteraad.  

 


