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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20310679 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van 1 september 2020 van de vergadering van het 

college van BenW 

Besluit Het college besluit de openbare besluitenlijst van 1 september 2020 van de 

vergadering van het college van BenW ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/067120 / DOC-20296058 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Zienswijze begrotingswijziging DG&J (SOJ) 2020 en 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. de zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging 2020 van de 

    gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (DG&J), 

    onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) voor te leggen aan de raad; 

2. de raad voor te stellen om de extra bijdrage voor 2020 van € 0,8 miljoen te 

     verwerken in de Slotrapportage 2020.  

 

Kenmerk Z/20/063991 / DOC-20308525 

Team Control 

Omschrijving Rapportage monitoring impact Corona, juli 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Rapportage monitoring impact Corona, juli 2020; 

2. de rapportage te delen met de raad door middel van een raadsinformatie- 

     brief;  

3. de bijstellingen van de begroting op te nemen in de Slotrapportage.  

 

  



 

2/4 
 

Kenmerk Z/20/064266 / DOC-20294942 

Team Beheer openbare ruimte 

Omschrijving Bomenverordening 2020 en  Bomenlijst 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de Bomenlijst gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te stellen onder de 

     opschortende voorwaarde dat de raad de Bomenverordening gemeente 

     Hoeksche Waard 2020 vaststelt; 

2. de raad voor te stellen de Bomenverordening gemeente Hoeksche Waard 

    2020 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/061734 / DOC-20307575 

Team Beheer openbare ruimte 

Omschrijving Harmonisatie gemeentelijjk begraafplaatsenbeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen de aangepaste notitie ‘Begraafplaatsenbeleid 

    gemeente Hoeksche Waard 2021-2040’ vast te stellen; 

2. de raad te informeren aan de hand van de memo ‘Begraafplaatsenbeleid 

     Hoeksche Waard 2021-2040, Extra toelichting raadsleden’; 

3. de raad voor te stellen de toe te passen tarieven af te stemmen op 

     gelijkblijvende baten ten opzichte van de begroting van 2021 (optie 1); 

4. de raad voor te stellen de herziene versie ‘Beheerverordening 

     gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2021’ vast te stellen; 

5. de sluiting van de Joodse begraafplaats in Oud-Beijerland (collegebesluit 

     d.d. 2 juni 2020) in te trekken.  

 

Kenmerk Z/20/067445 / DOC-20307560 

Team Omgeving 

Omschrijving Raadstoezegging overleg met Connexxion en provincie Zuid-Holland 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad door middel van bijgevoegde 

informatiebrief te informeren over het overleg met Connexxion en provincie 

Zuid-Holland.  

 

Kenmerk Z/19/008580 / DOC-20304389 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Evaluatie pilot logeerzorg 

Besluit Het college besluit de informatiebrief en het eindrapport over logeerzorg 

door te sturen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/058970 / DOC-20308615 

Team Ondernemen 

Omschrijving Raadsinformatiebrief actieplan economische gevolgen Coronacrisis 

Besluit Het college besluit in te s temmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Actieplan economische gevolgen Coronacrisis  en deze aan de raad aan te 

bieden.  

 

Kenmerk Z/19/031114 / DOC-20283600 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Oplegnotitie Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP) 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen:: 
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1. voor het beleidsvrije gedeelte van het GRP input te geven over de volgende  

    uitgangspunten uit de oplegnotitie: 

    a. vervangen van de riolering door gescheiden rioolstelsels; 

    b. uitgebreide subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen; 

    c. model A voor de rioolheffing; 

    Het voorstel van het college is te kiezen voor de variant in de groene blokjes 

    in de oplegnotitie. De opvatting van de meerderheid van de raad is hierin 

    leidend; 

2. in het geval de raad de voorkeur van het college bij beslispunt 1 volgt: het 

     gemeentelijk rioleringsplan 2021 – 2025 vast te stellen; 

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

     2021.  

 

Kenmerk Z/20/068901 / DOC-20301161 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vraag CDA fractie over verkeersveiligheid 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde brief te beantwoorden 

over de gestelde vragen van de CDA fractie inzake de verkeersveiligheid in het 

algemeen en op de Molendijk/Steegjesdijk tussen Goudswaard en Piershil in 

het bijzonder.  

 

Kenmerk Z/19/009328 / DOC-20261239 

Team DIV 

Omschrijving Collectie kunst gemeente Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de inventarisatie kunstcollectie; 

2. Adviescommissie Beeldende Kunst te verzoeken advies uit te brengen over 

     samenstelling en toekomst van de kunstcollectie; 

3. de kunstcollectie te laten taxeren voor o.a. verzekering.  

 

Kenmerk Z/20/068810 / DOC-20300796 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Verordening huisnummering en straatnamen (naamgeving) 

Besluit Het college besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening naamgeving en 

     nummering (adressen) gemeente Hoeksche Waard 2020’ vast te stellen; 

2. vooruitlopend op vaststelling van genoemde verordening aan de 

     gemeenteraad kenbaar te maken dat het college voornemens is om direct 

     na inwerkingtreding van de nieuwe verordening de ‘Nadere regels 

     naamgeving, nummering en compensatie gemeente Hoeksche Waard 2020’ 

     vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/036064 / DOC-20305717 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan Binnengebied-Noord, Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Binnengebied-Noord, Oud-Beijerland 

     (NL.IMRO.1963.BPBinnengebiedOB20-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  
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Kenmerk Z/20/064350 / DOC-20305341 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan agrarische bouwstede Buitendijk, Zuid-

Beijerland 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerp bestemmingsplan Agrarische bouwstede Buitendijk, Zuid- 

     Beijerland (NL.IMRO.1963.BPBuitendijkZB20-ON01) ongewijzigd vast te 

     stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/065686 / DOC-20287643 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling  bestemmingsplan Nieuwbouw woning Julianastraat – Prins 

Bernhardstraat te Oud-Beijerland 

Besluit Het college besluit d e raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw woning Julianastraat-Prins 

     Bernhardstraat te Oud-Beijerland (NL.IMRO.1963.BPBernhstrOBL20-ON01) 

     ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 


