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Burgemeester Bram van Hemmen 
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Wethouders Paul Boogaard 
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 Huibert Steen 

 

Overig 

 

Afwezig 

Dorus Roelofs (directiesecretaris) 

 

Barbera Silvis-de Heer 

  

Datum 1 september 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-2091924 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving 

 

Besluit 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 25 

augustus 2020 

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het 

college van BenW van 25 augustus 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/066673 / DOC-20302516 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording motie Hoeksche Sportmarkt 

Besluit Het college besluit: 

1. Hoeksche Waard Actief (combinatiefunctionarissen) de opdracht te geven 

     om te onderzoeken op welke wijze een Hoeksche Sportmarkt kan 

     plaatsvinden en hoe deze kan aansluiten bij de beoogde doelen; 

2. deze plaats te laten vinden in het voorjaar van 2021, mits de omstandig- 

     heden dit toelaten.  

 

Kenmerk Z-18.27105 / DOC-20300824 

Team Samenleving en ruimte 

Omschrijving Raadsinformatiebrief voortgang MFA Boezem & Co 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de voortgangsrapportage MFA Boezem & Co; 

2. de informatiebrief ter kennisgeving door te sturen aan de gemeenteraad.  
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Kenmerk Z/19/041045 / DOC-20304575 

Team Ondernemen 

Omschrijving Uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt 2020 – 2023  diverse onderwerpen 

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

uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt 2020 – 2023 middels de 

raadsinformatiebrief Voortgang uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt 2020 – 

2023’.  

 

Kenmerk Z/20/056640 / DOC-20251071 

Team Ondernemen 

Omschrijving Verlenging vijf Bedrijven Investeringszones: 

- Bedrijventerrein De Bosschen 

- Bedrijventerrein De Hoogerwerf 

- Centrum Puttershoek 

- Centrum Zuid-Beijerland 

- Centrum Beijerse Hof 

Besluit Het college besluit: 

1. de uitvoeringsovereenkomsten tussen de gemeente en de bedrijven- 

     investeringszones vast te stellen; 

2. de vijf lijsten met bijdrageplichtigen van de bedrijveninvesteringszones vast 

     te stellen; 

3. de gemeenteraad voor te stellen de volgende vijf verordeningen vast te 

     stellen: 

     a. Verordening bedrijveninvesteringszone De Bosschen Oud-Beijerland 

          2021-2025; 

     b. Verordening bedrijveninvesteringszone De Hoogerwerf Oud-Beijerland 

          2021-2025; 

     c. Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Puttershoek 2021-2025; 

     d. Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zuid-Beijerland 2021- 

          2025 

     e. Verordening bedrijveninvesteringszone Beijerse Hof 2021-2025; 

4. een draagvlakmeting conform de BIZ-wet uit te voeren, nadat de raad de vijf 

     verordeningen voor de verlenging van de vijf BIZ-en heeft vastgesteld; 

5. het kiesreglement voor de vijf BIZ-en vast te stellen; 

6. het kiesreglement te publiceren, nadat de raad de vijf verordeningen voor 

    de verlenging van de vijf BIZ-en heeft vastgesteld; 

7. een positieve uitkomst van de draagvlakmeting te publiceren.  

 

Kenmerk Z/20/069244 / DOC-20302611 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie Constructief Hoeksche Waard over 

verkeersveiligheid Blaaksedijk 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over 

de genomen stappen om tot een integraal gedragen plan te komen ter 

verbetering van de verkeerveiligheid op de Blaaksedijk.  

 

Kenmerk Z/20/064413 / DOC-20304082 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie Constructief Hoeksche Waard over 
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de informatiebijeenkomst Schouteneinde Puttershoek 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 

     fractie Constructief Hoeksche Waard over de informatiebijeenkomst over  

     de woningbouwontwikleing aan het Schouteneinde in Puttershoek; 

2. de brief met de beantwoording aan de gemeenteraad te sturen.  

 

Kenmerk Z/20/069852 / DOC-20305286 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Monitoring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad  zoals gevraagd te informeren over de voortgang van peuteropvang 

     en voorschoolse educatie; 

2. daarvoor in te stemmen met bijgaande informatiebrief en infographic en 

    deze ter informatie toe te sturen aan de raad.  

 

Kenmerk Z/20/068760 / DOC-20300702 

Team Omgeving 

Omschrijving Bruikleenovereenkomst titel Ambachtsheer van Moerkerken 

Besluit Het college besluit: 

1. de titel Ambachtsheer van Moerkerken in bruikleen te geven aan de 

     eigenaar van het Hof van Moerkerken; 

2. in te stemmen met bijgevoegde bruikleenovereenkomst.  

 

Kenmerk Z/20/066675 / DOC-20305101 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadstoezegging openstelling sportvelden 

Besluit Het college besluit akkoord te gaan met de bijgevoegde uitwerking van de 

raadstoezegging openstelling sportvelden.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20305490 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Vaststellen Uitvoeringsregel Kunst en Cultuur 

Besluit Het college besluit: 

1. de subsidieregeling Cultuurdeelname en Cultuureducatie van de voormalige 

     gemeente Oud-Beijerland in te trekken; 

2. de Uitvoeringsregel Kunst en Cultuur vast te stellen; 

3. de gemeenteraad te informeren over de vaststelling van de Uitvoerings- 

     regel Kunst en Cultuur middels een raadsinformatiebrief.  

 


