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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20321313 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 6 

oktober 2020 

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

college van BenW van 6 oktober 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/006887 / DOC-20317155 

Team Ondernemen 

Omschrijving Uitwerking uitvoeringskader detailhandel 

Besluit Het college besluit: 

1. met de uitwerking van het Uitvoeringskader Detailhandel 2020-2025 in te 

     stemmen; 

2. de bijgaande samenwerkingsovereenkomst met stichting Detailhandelsraad 

     Hoeksche Waard (stichting DHR HW) aan te gaan; 

3. de bijgaande uitvoeringsovereenkomst met stichting Detailhandelsraad  

     Hoeksche Waard (stichting DHR HW) aan te gaan; 

4. de raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder Boogaard voor 

het ondertekenen van de bijgaande overeenkomsten.  

 

Kenmerk Z/20/073357 / DOC-20318979 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen  GroenLInks-fractie over verkoop sociale 

huurwoningen 
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Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over 

verkoop sociale huurwoningen via de bijgevoegde brief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/067078 / DOC-20316774 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Uitwerking motie Bouwen voor Starters 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de informatiebrief aan de raad over de 

globale uitwerking van de motie Bouwen voor Starters.  

 

Kenmerk Z/20/072699 / DOC-20320576 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording verzoek om inlichtingen van de fracties Pahladsingh en Rood, 

GroenLinks en ChristenUnie over discriminatie en racisme  

Besluit Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief aan de raad over het 

verzoek om inlichtingen van de fracties Pahladsingh en Rood, GroenLinks en 

ChristenUnie over discriminatie en racisme.  

 

Kenmerk Z/20/071346 / DOC-20310924 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Woonschepenverordening Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit:  

1. in te stemmen met de Woonschepenverordening Hoeksche Waard 2020 en  

     de daarbij horende bijlagen en deze aan de raad ter vaststelling voor te 

      leggen; 

2. de raad voor te stellen de Woonbotenverordening 2009 van de voormalige 

     gemeente Binnenmaas in te trekken;  

3. het ligplaatsenoverzicht volgens artikel 2.1 lid 1 van de Woonschepen- 

     verordening Hoeksche Waard 2020 en het Aanvraagformulier vergunning 

     ligplaats woonschip volgens artikel 1.3 lid 4 vast te stellen, nadat de raad de 

     verordening heeft vastgesteld. 

 

Kenmerk Z/20/067439 / DOC-20303988 

Team Omgeving 

Omschrijving Raadstoezegging fietsveiligheid 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de verbeteringen 

fietsveiligheid door middel van bijgevoegde informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/072104 / DOC-20319358 

Team Control 

Omschrijving Programmabegroting 2021 - 2024 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Programmabegroting 2021-2024; 

2. in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief; 

3. de programmabegroting 2021 – 2024 door te zenden naar raad.  

 

Kenmerk Z/20/073421 / DOC-20319378 

Team Omgeving 

Omschrijving Geldend verklaren ruimtelijke visies voormalige gemeenten in het kader van 

de Wet algemene regels herindeling 
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Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de volgende ruimtelijke visies van de 

voormalige gemeenten in het kader van de Wet algemene regels herindeling 

geldend te verklaren: 

1. Visie de Buiterzomerlanden 

2. Visie Zuiderstrand aan de Zuidrand 

3. Gebiedsvisie Hitsertse Kade  

4. Gebiedsvisie Swaneblake  

5. Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding  

6. Gebiedsvisie Leenheerenpolder  

7. Centrumvisie Oud-Beijerland 

8. Strategische agenda 2017-2025 Oud-Beijerland  

9. Beleidsvisie bedrijventerrein De Bosschen 

10. Centrumvisie Strijen  

11. Masterplan Noordrand Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/20/069934 / DOC-20310549 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Harmonisatie regelingen en verordeningen Kabels en Leidingen 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen de Leidingenverordening 2020 vast te stellen: 

2. de raad voor te stellen de Telecomverordening 2020 vast te stellen; 

3. het Handboek Kabels en Leidingen Hoeksche Waard vast te stellen onder de 

     opschortende voorwaarde dat de raad de Leidingenverordening en 

     Telecomverordening vaststelt; 

4. de Nadeelcompensatieregeling Leidingen vast te stellen onder de 

     opschortende voorwaarde dat de raad de Leidingenverordening en 

     Telecomverordening vaststelt; 

5.  Schaderegeling ingravingen Kabels en Leidingen vast te stellen onder de 

     opschortende voorwaarde dat de raad de Leidingenverordening en  

     Telecomverordening vaststelt.  

 

Kenmerk Z/19/004896 / DOC-20320213 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Windpark Spui 

Besluit Het college besluit akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief Windpark 

Spui, waarin de brief van 22 september 2020 van de gemeenteraad wordt 

beantwoord.  

 

Kenmerk Z/20/072393 / DOC-20320002 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Beantwoording brieven beantwoording MR en OR CBS De Molenwiek 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan MR en 

OR van CBS De Molenwiek, waarin de bij brieven van 18 september 2020 aan 

de gemeenteraad gestelde vragen worden beantwoord.  

 

Kenmerk Z/20/066965 / DOC-20294109 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Diverse financiële zaken RAD HW B.V. 

Besluit Het college besluit: 
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1. de jaarstukken 2019 van RAD HW B.V. vast te stellen en decharge te 

     verlenen aan RAD HW B.V. over 2019; 

2. kennis te nemen van de winstuitkering over 2019 van RAD HW B.V. van  

     € 413.000,-; 

3. de raad voor te stellen: 

     a. een voorziening middelen van derden in te stellen als tariefs- 

          egalisatievoorziening voor de afvalstoffenheffing; 

     b. de winstuitkering van enig jaar te storten in deze voorziening en deze 

          voorziening aan te wenden voor tariefsegalisatie afvalstoffenheffing, te 

          beginnen met de winstuitkering over 2019; 

     c.  akkoord te gaan met de verhoging van de Dienstverleningsovereenkomst 

          in 2021 naar € 8.320.000,-; 

     d. de hogere kosten uit de DVO ten opzichte van 2020 van € 616.000,- als 

          volgt te dekken: 

• € 203.000,- uit de afvalstoffenheffing (areaaluitbreiding en 

verhoging tarief); 

• € 413.000,- uit de voorziening middelen van derden; 

     e. de tarieven 2021 voor de afvalstoffenheffing als volgt vast te stellen: 

• Vast tarief per aansluiting € 152,60 per jaar 

• Ondergrondse verzamelcontainer € 1,36 per aanbieding 

• 140 liter container € 5,51 per aanbieding 

• 240 liter container € 8,26 per aanbieding 

• Gemiddeld tarief per huishouden € 228,34 per jaar 

en deze tarieven op te nemen in de in december 2020 vast te stellen 

belastingverordeningen 2021.  

 

De burgemeester besluit wethouder Van Leenen te machtigen om namens het 

college besluiten te nemen in de Algemene Vergadering van Aandeel-houders 

van RAD HW BV. 

 

 

Kenmerk Z/20/072611 / DOC-20316010 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Concessie Rotterdam laadpalen. 

Besluit Het college besluit deel te nemen aan de concessie van gemeente Rotterdam 

voor de plaatsing van nieuwe laadinfrastructuur. 

 

De burgemeester besluit wethouder Van Waveren te machtigen het 

deelnameformulier te ondertekenen.  

 

Kenmerk Z/20/073433 / DOC-20319488 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Zienswijze ten aanzien van onderzoek Governance Serviceorganisatie Jeugd 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen een zienswijze ten aanzien van het 

onderzoek Governance Serviceorganisatie Jeugd kenbaar te maken aan het 

Dagelijkse Bestuur van de gemeenschappelijke  regeling Dienst Gezondheid & 

Jeugd Zuid-Holland Zuid, conform de brief die als bijlage  is opgenomen bij dit 

voorstel. 
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Kenmerk 

 

Z/20/073385 / DOC-20319180 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Zienswijze ten aanzien van Inkoopkader Jeugdhulp 2022 en verder regio Zuid-

Holland Zuid 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen een zienswijze ten aanzien van het 

Inkoopkader Jeugdhulp 2022 en verder regio Zuid-Holland Zuid kenbaar te 

maken aan het Dagelijkse Bestuur van de gemeenschappelijke regeling  Dienst 

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, conform de brief die als bijlage 

 is opgenomen bij dit voorstel.  

 

Kenmerk Z/20/073504 / DOC-20319678 

Team Communicatie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Corona-update 16 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief Corona-update 

nr. 16  en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/043261 / DOC-20262786 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan ‘Bouwen woning naast Burg. de Zeeuwstraat 

(naast 68) in Numansdorp’ 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bouwen woning naast 

     Burg. de Zeeuwstraat (naast 68) in Numansdorp’; 

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

3. de procedure om het bestemmingsplan te herzien te vervolgen, door het 

     ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen; 

4. de gemeenteraad hierover te informeren.  

 

Kenmerk Z/20/061734 / DOC-20320397 

Team Beheer openbare ruimte 

Omschrijving Addendum begraafplaatsenbeleid HW 2021-2040 

Besluit Het college besluit: 

1. het addendum begraafplaatsenbeleid HW 2021-2040 vast te stellen; 

2. de raad voor te stellen het addendum begraafplaatsenbeleid HW 2021-2040 

     vast te stellen onder voorbehoud van het vaststellen van de notitie 

     Begraafplaatsebeleid HW 2021-2040.  

 

Kenmerk Z/20/072805 / DOC-20316750 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan 'Oud-Cromstrijensedijk WZ naast nr. 75 Klaaswaal' 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Cromstrijensedijk 

     WZ naast 75 Klaaswaal’ (NL.IMRO.1963.BPOCdWZ77KLW20-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 ontwerpbesluit hogere waarden geluid (52 dB) voor 

     de woning aan de Oud Cromstrijensedijk WZ naast 75 in Klaaswaal; 
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5. het  ontwerp besluit hogere waarde geluid gelijktijdig met het ontwerp 

     bestemmingsplan ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/007708 / DOC-20321725 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Toezeggingen inzake het Oude Raadhuis 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief Toezeggingen 

inzake het Oude Raadhuis en deze aan de raad aan te bieden.  

 


