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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20330843 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 3 

november 2020 

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

college van BenW van 3 november 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/040854 / DOC-20323182 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Integrale uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 

Besluit Het college besluit: 

1. de Integrale Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede vast te stellen, onder 

     voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2021-2024; 

2. voor de 2-jarige pilot OV voor minima op basis van nader onderzoek via een 

     apart raadsvoorstel een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen; 

3. de integrale Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede samen met de 

     bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de 

     raad. 

 

Kenmerk Z/20/059624 / DOC-20329080 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA windpark Oude Maas 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie PvdA over windpark 

Oude Maas via bijgevoegde brief te beantwoorden.  
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Kenmerk Z/20/076019 / DOC-20330445 

Team Financieel advies 

Omschrijving Slotrapportage 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Slotrapportage 2020; 

2. de Slotrapportage 2020 ter behandeling aan te bieden aan de raad.  

 

Kenmerk Z/20/054223 / DOC-20304709 

Team Omgeving 

Omschrijving Plan van aanpak pilot Omgevingsplan Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. In te stemmen met van het plan van aanpak voor het opstellen van een  

    omgevingsplan voor Klaaswaal; 

2. kennis te nemen van het programma van de raadsinformatiebijeenkomst op 

    19 november.  

 

Kenmerk Z/20/075877 / DOC-20329883 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving VTH-beleid 2020 – 2023 en het VTH-Bijlagenboek 

Besluit Het college besluit: 

1. het VTH-beleid 2020 – 2023 en het VTH-Bijlagenboek vast te stellen; 

2. het VTH-Beleid 2020 – 2023 en het VTH-Bijlagenboek ter kennisname door 

     te sturen aan de gemeenteraad, de provincie (als Interbestuurlijk Toezicht- 

     houder), de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid- 

     Holland Zuid (belangrijkste ketenpartners waarmee afstemming heeft 

     plaatsgevonden).  

 

Kenmerk 

 

Z/19/013069 / DOC-20330503 

Team Ondernemen 

Omschrijving Samenwerkingsovereenkomst snel internet 

Besluit Het college besluit: 

1. De bijgaande samenwerkingsovereenkomst voor  de aanleg van snel  

     internet met E-Fiber Hoeksche Waard B.V. aan te gaan; 

2.  de raad voor te stellen: 

      a. middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van snel internet, 

          bestaande uit € 212.000 (2021), € 283.000 (2022) en € 283.000 (2023) en 

          deze te dekken uit de bijdrage van E-Fiber; 

      b. de 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarin de bijdrage van E- 

           Fiber en de gemeentelijke lasten voor de uitvoering van dit project zijn 

           opgenomen. 

  

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder Paul Boogaard 

voor het ondertekenen van de bijgaande overeenkomst.  

 

Kenmerk Z/19/031755 / DOC-20327124 

Team Omgeving 

Omschrijving Initiatief tot herontwikkeling percelen Land van Esseweg 6-8 in Strijen 

Besluit Het college besluit: 

1. de bereidheid uit te spreken planologische medewerking te verlenen om de 
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     activiteiten op het perceel Land van Esseweg 6-8 in Strijen mogelijk te 

     maken; 

2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat bij de uitwerking van het 

     bestemmingsplan de inhoudelijke punten waar op tot heden onvoldoende 

     richting en uitwerking bestaat nog verder vorm moeten krijgen.  

 

Kenmerk Z/19/036896 / DOC-20328326 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Jaarverslag 2019 Hoeksche School 

Besluit Het college besluit het jaarverslag 2019 Stichting De Hoeksche School, 

Openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche School via de lijst van 

ingekomen stukken ter kennisname van de gemeenteraad te brengen.  

 

Kenmerk Z/20/073446 / DOC-20326118 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over LHBTI-beleid en 

Regenbooggemeente 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de 

gemeenteraad over de door de VVD-fractie gestelde schriftelijke vragen over 

LHBTI-beleid en Regenbooggemeente.  

 

Kenmerk Z/20/059624 / DOC-20330936 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie windpark Oude Maas 

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de VVD-fractie via bijgevoegde 

brief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/19/045911 / DOC-20333174 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Integraal Huisvestingsplan 

Besluit Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde informatiebrief aan de 

raad over de planning IHP.  

 

Kenmerk Z/20/052780 / DOC-20328415 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Jaarverslag 2019 bezwaren, klachten en WOB-verzoeken 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van bijgaand jaarverslag 2019 bezwaren, 

klachten en WOB-verzoeken.  

 

Kenmerk Z/20/073504 / DOC-20331107 

Team Communicatie 

Omschrijving Vaststellen Raadsinformatiebrief Corona-update nr. 21 

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

nr. 21  en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/073392 / DOC-20319159 

Team Omgeving 

Omschrijving opstellen Wonen Welzijn Zorg visie 

Besluit Het college besluit: 
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1. in te stemmen met het opstellen van een visie op wonen, welzijn en zorg; 

2. kennis te nemen van de projectopdracht; 

3. In te stemmen met het plan van aanpak; 

4. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte 

     te stellen van uw besluit.  

 

Kenmerk Z/19/007708 / DOC-20323809 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Aanbesteding verbouwing en aanbouw Het Oude Raadhuis 

Besluit Het college besluit voor de aanbesteding van de verbouwing en aanbouw van 

het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland af te wijken van de inkoopprocedure 

door een 1 op 1 opdrachtverstrekking voor een bouwteam en op deze wijze te 

komen tot een aanneemovereenkomst.  

 


