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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20322460 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 13 

oktober 2020 

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

college van B&W van 13 oktober 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/073015 / DOC-20322561 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadstoezegging aangehouden Motie Gelijke Onderwijskansen (Bijles) 

Besluit Het college besluit: 

 1. kennis te nemen van de memo over de toezegging met betrekking tot de 

      aangehouden motie Gelijke Onderwijskansen (Bijles); 

 2. de toezegging aan de raad af te handelen door de memo ter kennisname 

      aan de raad te sturen.  

 

Kenmerk Z/20/074305 / DOC-20322977 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over harmonisatie subsidies 

zang- en muziekverenigingen 

Besluit Het college besluit: 

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

     vragen van de VVD-fractie over harmonisatie subsidies zang- en 

     muziekverenigingen; 
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2. de antwoordbrief aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/073504 / DOC-20322890 

Team Communicatie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Corona-update nr. 18 

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

nr. 18  en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/008606 / DOC-19211342 

Team DIV 

Omschrijving Vervangingsbesluit gemeente Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit: 

 1. het Vervangingsbesluit gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te stellen met 

      terugwerkende kracht voor archiefbescheiden vanaf 1 januari 2019; 

 2. het Vervangingsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 

 3. het Vervangingsbesluit ter informatie toe te sturen aan de gemeente- 

      archivaris van het Regionaal Archief Dordrecht en Interbestuurlijk 

      Toezichthouder Archieven van de provincie Zuid-Holland.  

 

Kenmerk Z/20/074126 / DOC-20322389 

Team Omgeving 

Omschrijving Afsluiting project Jongerenhuisvesting 

Besluit Het college besluit de raad te informeren over de afsluiting van het project 

Jongerenhuisvesting middels de raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/053900 / DOC-20318881 

Team Omgeving 

Omschrijving Reglement duurzaamheidsprijs 

Besluit Het college besluit: 

1. het Reglement duurzaamheidsprijs vast te stellen; 

2. overeenkomstig artikel 3 lid 6 als inzendtermijn te benoemen: 1 november 

     tot en met 28 februari van de jaartallen 2020, 2021 en 2022; 

3. overeenkomstig artikel 6 lid 5 de functie van secretaris te beleggen bij een 

     ondersteuner van team Omgeving.  

 

Kenmerk Z/20/062925 / DOC-20316368 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen wijzigingsplan Bommelskoussedijk 76, Klaaswaal. 

Besluit Het college besluit: 

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

     in de Nota beantwoording zienswijzen Bommelskoussedijk 76, Klaaswaal; 

2. het ontwerp-wijzigingsplan ‘Bommelskoussedijk 76 te Klaaswaal’, met 

    inachtneming van de Nota beantwoording zienswijzen, gewijzigd vast te 

    stellen.  

 

Kenmerk Z18/37786 / DOC-20263090 

Team Omgeving 

Omschrijving Wijzigingsplan Boendersweg 36 's-Gravendeel 

Besluit Het college besluit: 
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1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Boendersweg 36  

    ‘s-Gravendeel’; 

2. het ontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen en gedurende 6 weken 

     ter inzage te leggen.  

 

Kenmerk Z/19/009608 / DOC-20313182 

Team Strategie 

Omschrijving RaadsInformatiebrief voortgang opgave duurzaamheid 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief opgave 

duurzaamheid en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/067605 / DOC-20317813 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Projectplan Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Hoeksche Waard 2040 

voor de periode 2021-2026 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van het projectplan Uitvoeringsprogram-

ma Energieneutraal Hoeksche Waard 2040 voor de periode 2021-2026. 

 

Kenmerk Z/20/069987 / DOC-20305782 

Team Ondernemen 

Omschrijving Economische monitor 2020 (2-meting) 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Economische Monitor Hoeksche Waard, 1-meting 

     (2020) en deze gegevens openbaar beschikbaar te stellen; 

2. de Monitor met bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/071062 / DOC-20320263 

Team Vergunningen APV 

Omschrijving Verzoek nog eenmalig toestaan vreugdevuur na afloop Jeugdland Strijen 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. niet af te wijken van het eerder ondertekende 'Schone Lucht Akkoord'; 

2. geen medewerking te verlenen aan het nog eenmalig afsteken van een 

    vreugdevuur na afloop van Jeugdland Strijen in 2021.  

 

Kenmerk Z/20/073440 / DOC-20319457 

Team Omgeving 

Omschrijving Woon- en verhuismonitor eerste helft 2020 

Besluit Het college besluit met bijgaande raadsinformatiebrief de raad te informeren 

over de woon- en verhuismonitor eerste helft 2020.  

 

Kenmerk Z/20/062591 / DOC-20309132 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Financiële rapportages Welzijn Hoeksche Waard 1e en 2e kwartaal 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de financiële rapportages Welzijn Hoeksceh Waard van het 1e en 2e 

     kwartaal 2020 vast te stellen; 

2. de inhoudelijke halfjaarrapportage vast te stellen; 

3. in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze samen met de finan- 

     ciële rapportages en inhoudelijke halfjaarrapportage aan de raad aan te 
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     bieden.  

 

Kenmerk Z/20/053842 / DOC-20320290 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Opnieuw geldend verklaren besluiten van algemeen belang Wet Markt en 

Overheid (Arhi) 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de volgende algemeen belang 

besluiten op grond van artikel 25 van de Mededingingswet (Wet Markt en 

Overheid) geldend te verklaren voor het gebied van die voormalige 

gemeente:  

1. raadsbesluit v/m gemeente Cromstrijen (vastgesteld 8 juli 2014); 

2. raadsbesluit v/m gemeente Cromstrijen (vastgesteld 17 februari 2015); 

3. raadsbesluit v/m gemeente Binnenmaas (vastgesteld 10 juli 2014);  

4. raadsbesluit v/m gemeente Korendijk (vastgesteld 16 september 2014);  

5. raadsbesluit v/m gemeente Oud-Beijerland (vastgesteld 7 juli 2015).  

 


