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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20316206 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van benw van 22 

september 2020 

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

college van benw van 22 september 2020 ongewijzigd vast te sluiten 

 

Kenmerk Z/20/067729 / DOC-20300467 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdhulp 

Besluit Het college besluit de Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdhulp aan te 

bieden aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/069730 / DOC-20307263 

Team Omgeving 

Omschrijving Schriftelijke vragen fractie ChristenUnie inzake overlast door affakkelen van 

Shell Moerdijk 

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

de schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie inzake de overlast door het 

affakkelen van Shell Moerdijk  

 

Kenmerk Z/20/072457 / DOC-20315348 

Team Strategie 

Omschrijving Projectorganisatie Transformatie Jeugdzorg 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van de inzet en wijze van organisatie 

rondom de transformatie Jeugdzorg.  
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Kenmerk Z/19/007708 / DOC-20314681 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke raadsvragen over het raadsvoorstel Oude 

Raadhuis 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over  

    de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland; 

2. de beantwoording schriftelijk aan te bieden aan de raad via bijgaande brief.  

 

Kenmerk Z/20/064697 / DOC-20283412 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Stopzetten subsidie voor de maaltijdvoorziening 

Besluit Het college besluit: 

1. in het kader van de harmonisatie na de herindeling de subsidie voor de 

     maaltijdvoorziening van Heemzicht af te schaffen; 

2. de subsidie in 4  jaar af te bouwen in het kader van de AWB tot € 0,- in 2024; 

3. Heemzicht vooraf  bij de subsidie aanvraag 2021  te informeren over het 

    afbouwen.  

 

Kenmerk Z/20/071264 / DOC-20310255 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. het Standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 2020 vast te stellen; 

2. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/071478 / DOC-20311089 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording vragen PvdA-fractie over PKF-terrein, Golidschalxoord 

Besluit Het college besluit de vragen van de PvdA-fractie over het PKF-terein via 

bijgevoegde brief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/055983 / DOC-20299224 

Team Vergunningen Wabo 

Omschrijving Toevoegen 3 woningen aan het woningbouwprogramma. 

Besluit Het college besluit voor de locatie Keizersdijk 82 in Strijen 3 woningen toe te 

voegen aan het woningbouwprogramma.  

 

Kenmerk Z/20/054459 / DOC-20313495 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Regenbooggemeente 

Besluit Het college besluit bijgaande raadsinformatiebrief Regenbooggemeente – via 

de griffie – te versturen aan de gemeenteraad.  

 


