
 

 

1/3 

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 15 september 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20310695 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 8 

september 2020 

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

college van BenW van 8 september 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/056662 / DOC-20311034 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Raadsinformatiebrief wijziging APV 

Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief over wijziging van de APV vast te 

stellen en aan de  raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/047604 / DOC-20301623 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beëindiging huurovereenkomst perceel grond Beneden Oostdijk 76 in Oud-

Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de beëindiging van rechtswege van de huur- 

     overeenkomst met EFR Nederland B.V. te Breda voor het perceel 

     gemeentegrond Beneden Oostdijk 76 (tankstation) in Oud-Beijerland; 

2. EFR Nederland B.V. schriftelijk te informeren over de beëindiging van  

     rechtswege.  

 

Kenmerk Z/20/066660 / DOC-20301783 

Team Grondzaken 

Omschrijving Verhuur grond naast Rustburg 15 in Oud-Beijerland 
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Besluit Het college besluit: 

1. circa 45 m2 gemeentegrond gelegen naast de woning Rustburg 15 in Oud- 

     Beijerland, te verhuren aan de eigenaar/bewoner van deze woning,  

     kadastraal bekend Oud-Beijerland sectie  D nummer 6962 (gedeeltelijk); 

2. in de huurovereenkomst aanvullende voorwaarden op te nemen ten aanzien 

     van het gebruik en inrichting van het perceel, genoemd onder artikel 5.1 van 

     de huurovereenkomst; 

3. een huurovereenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd tegen de door de 

     voormalige gemeente Oud-Beijerland vastgestelde prijs van € 27,70 per  

     jaar.  

 

Kenmerk Z/19/041826 / DOC-20306277 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2020, met 

bijbehorende uitzonderingslijsten en interne instructie 

Besluit Het college besluit: 

1. het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te 

     stellen, met de daarbij behorende uitzonderingslijsten en interne instructie; 

2. het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019 in te 

     trekken na vaststelling van het algemeen mandaatbesluit 2020.  

 

Kenmerk Z/20/071125 / DOC-20310019 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnaamgeving Dragon en Kervel in kruidenbuurt Numansdorp 

(Torensteepolder) 

Besluit Het college besluit de volgende nieuwe straatnaam geven aan de nieuw aan te 

leggen straat in de nieuwbouwlocatie Torensteepolder (gedeelte kruiden-

buurt) Numansdorp:  

- Dragon 

- Kervel  

 

Kenmerk Z/19/037886 / DOC-20308561 

Team Vergunningen APV 

Omschrijving Harmonisatie evenementenbeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. het geharmoniseerde evenementenbeleid vast te stellen; 

2. de gemeenteraad over het evenementenbeleid te informeren door 

     plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.  

 

Kenmerk Z/19/006350 / DOC-20309332 

Team Omgeving 

Omschrijving Voortgangsrapportage mobiliteitsagenda 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de voortgangsrapportage voor de mobiliteitsagenda 

     met Provincie Zuid-Holland; 

2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief; 

3. de raadsinformatiebrief en voortgangsrapportage aan te bieden aan de 

     gemeenteraad.  
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Kenmerk Z/20/054307 / DOC-20241158 

Team Omgeving 

Omschrijving Start planologische procedure tiny houses Zuiderrotonde Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tiny Houses, 

     Zuiderrotonde Oud-Beijerland, kruising Langeweg/N217’; 

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

3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde voor de nieuw te 

     bouwen woningen; 

4. in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning; 

5. het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de 

     aanvraag omgevingsvergunning te behandelen via de coördinatieregeling 

     op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening; 

6. het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de 

     ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

7. een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan voor de 

     ontwikkeling van het plan; 

 

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

Leenen voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/20/071263 / DOC-20310252 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Marktverordening Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de Marktverordening gemeente 

Hoeksche Waard 2020 vast te stellen.  

 

 


