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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20318659 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 29 

september 2020 

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

college van BenW van 29 september 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/072796 / DOC-20317156 

Team Financieel advies 

Omschrijving Tussentijdse financiële prognose 2020 en Coronakosten SVHW 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de notitie ‘Tussentijdse financiële prognose 2020 en 

     Coronakosten’ van SVHW; 

 2. tegemoet te komen aan het verzoek van SVHW en de gemaakte  

     Coronakosten ad. € 21.302 te dekken vanuit het budget ‘Lasten heffing & 

     invordering gemeentelijke belastingen’.  

 

Kenmerk Z/20/070793 / DOC-20316930 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen CDA en SGP over verkeersveiligheid 

Numansdorp 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde brief te beantwoorden 

over de gestelde  schriftelijke vragen van de CDA en SGP fracties inzake de 

verkeersveiligheid in Numansdorp.  

 

Kenmerk Z/20/063991 / DOC-20314686 

Team Control 
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Omschrijving Rapportage monitoring impact Corona september 2020 

Besluit Het college besluit: 

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

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

 

Kenmerk Z/20/067710 / DOC-20296541 

Team Omgeving 

Omschrijving Verordeningen en beleid team Omgeving 

Besluit Het college besluit: 

1. het besluit tot het opnieuw geldend of vervallen verklaren van 

    gemeentelijke collegeregelingen vast te stellen.  

2. de raad voor te stellen het besluit tot het opnieuw geldend of vervallen 

     verklaren van gemeentelijke raadsregelingen vast te stellen.  

 

Kenmerk Z18/36629 / DOC-20299621 

Team Ondernemen 

Omschrijving Oprichting en deelname stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven 

Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het oprichtingsdocument en de conceptakte 

     voor de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard. 

2. in te stemmen met de oprichting tot en de deelname in de Stichting 

     Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard door: 

     a. de wethouder Economie te benoemen als bestuurder van de 

         stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard namens 

         de gemeente; 

     b. de wethouder Onderwijs aan te wijzen als verantwoordelijk porteuille- 

          houder voor subsidiëring van de Stichting; 

     c. een uit twee externen samengestelde Controlecommissie in te stellen; 

3. de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de oprichting van en 

     deelname in de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche 

     Waard middels bijgaand raadsvoorstel.  

 

Kenmerk Z/20/056910 / DOC-20314357 

Team Handhaving Openbare Ruimte 

Omschrijving Professionalisering, prioriteiten en capaciteit Team Handhaving Openbare 

Ruimte 

Besluit Het college besluit 

1. kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen en de beoogde werkwijze 

     van het Team Handhaving Openbare Ruimte; 

2. voor het Team Handhaving Openbare Ruimte de volgende prioriteiten met  

     bijbehorende inzet vast te stellen voor de periode (2020-2021): 

     - Afval 

     - Verkeer en Parkeren 

     - Drank en Horeca 

     - Ondermijning 

     - Jeugdoverlast 

     - Evenementen 

3. de gemeenteraad te informeren over de vaststelling van de prioriteiten voor  
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   het Team Handhaving Openbare Ruimte middel bijgevoegde 

   raadsinformatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/069206 / DOC-20302458 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over Korteweg Zuid-

Beijerland 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de farctie GroenLinks over de Korteweg Zuid-Beijerland. 

 

Kenmerk Z/20/058882 / DOC-20315955 

Team Omgeving 

Omschrijving Wijzigingsplan Oud Cromstrijensedijk OZ 73 Klaaswaal 

Besluit Het college besluit het wijzigingsplan ‘Oud Cromstrijensedijk OZ 73 Klaaswaal’ 

vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/065708 / DOC-20287832 

Team Omgeving 

Omschrijving Notitie Reikwijdte en Detailniveau randweg Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de nota’s beantwoording reacties werkgroep Randweg 

     Klaaswaal; 

2. in te stemmen met de notitie reikwijdte en detailniveau Randweg Klaaswaal; 

3. de notitie reikwijdte en detailniveau Randweg Klaaswaal 6 weken ter inzage 

     te leggen. 

4. advies in te winnen bij de commissie m.e.r. over de notitie reikwijdte en 

    detailniveau Randweg Klaaswaal.  

 


