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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20313051 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van benw van 15 

september 2020 

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

college van benw van 15 september 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/070205 / DOC-20312293 

Team Strategie 

Omschrijving Voorbereiding digitale Algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse 

Gemeenten 25 september 2020 

Besluit Het college besluit: 

1. de burgemeester te machtigen om namens de gemeente digitaal te  

     stemmen tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

     Nederlandse  Gemeenten (ALV VNG) op 25 september; 

2. in te stemmen met de adviezen ten aanzien van voor de ALV VNG van 25 

     september geagendeerde voorstellen; 

3. de toegezonden motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, 

     bijsturen noodzakelijk’ te ondersteunen.  

 

Kenmerk Z/20/056640 / DOC-20311526 

Team Ondernemen 

Omschrijving Vaststellen uitvoeringsovereenkomst BIZ De Bosschen 

Besluit Het college besluit de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en 

bedrijveninvesteringzone De Bosschen Oud-Beijerland vast te stellen;  
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Kenmerk Z/20/071905 / DOC-20313257 

Team Vastgoed 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over zwembad De Waterstee 

in Numansdorp 

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

vragen van de CDA-fractie over zwembad De Waterstee in Numansdorp en 

deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/071733 / DOC-20312202 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen fractie Constructief Hoeksche Waard over 

extra woningbouwopgave  

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

vragen van de fractie Constructief Hoeksche Waard en deze aan de raad aan te 

bieden.  

 

Kenmerk Z/19/039997 / DOC-20309245 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen bestemmingsplan Havenstraat 3a/ De Lane 5, Strijensas. 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Havenstraat 3A en De Lane 5, Strijensas’ 

     (NL.IMRO.1963.BPLaneHstraat-ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z.11060 / DOC-20307003 

Team Omgeving 

Omschrijving Concept-RES (Regionale Energiestrategie) en concept-RSW (Regionale 

Structuur Warmte) Hoeksche Waard. 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de concept-RES en concept-RSW Hoeksche Waard, 

    inclusief bijbehorende bijlagen, en deze vast te stellen; 

2. in te stemmen met het indienen van de concept-RES door de voorzitter van 

    de Stuurgroep RES, wethouder Van Leenen, bij het NPRES voor door- 

    rekening door het Planbureau voor de Leefomgeving; 

3. in te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief en het verzenden 

    hiervan.  

 

Kenmerk Z/19/035717 / DOC-20295850 

Team Projecten civiel 

Omschrijving Aanleggen parkeerterrein op het perceel Molendijk 11 in Klaaswaal na 

afronding sanering 

Besluit Het college besluit het perceel Molendijk 11 in Klaaswaal als parkeerterrein 

voor het centrum van Klaaswaal in te richten.  

 

Kenmerk Z/20/069384 / DOC-20303192 

Team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving Initiatief zonnepark Heinenoord 

Besluit Het college besluit: 

1. in beginsel de bereidheid uit te spreken om onder voorwaarden mede- 
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    werking te verlenen aan de realisering van het zonnepark Heinenoord 

    ten westen van de Heinenoordtunnel; 

2. het plan voor het zonnepark verder uit te laten werken door initiatiefnemer 

    conform de visie De Buitenzomerlanden; 

3. het zonnepark Heinenoord als pilotproject in het kader van het nog op te 

    stellen ‘Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’ aan 

    te wijzen, met als voorwaarde dat wordt gestreefd naar 50% lokaal 

    eigendom van de productie van de lokale omgeving.  

 

Kenmerk Z/20/071768 / DOC-20312391 

Team Strategie 

Omschrijving Regionaal Afstemmings team Corona/ZHZ 

Besluit Het college besluit: 

1. de gemeente Hoeksche Waard staat positief tegenover het verkennen van 

     gezamenlijke thema’s als aanpak op de corona crisis; 

2. in te stemmen met het voorstel om in november een online bijeenkomst 

    door het Regionaal Afstemmings Team te laten organiseren waar de  

    thema’s in Zuid-Holland Zuid verband worden besproken; 

3. de uitkomst van de bespreking in het college als standpunt bij deze 

     bijeenkomst in te brengen.  

 

Kenmerk Z/19/045911 / DOC-20310397 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Beleidsambtities concept Integraal huisvestingsplan 

Besluit Het college besluit in te temmen met bijgevoegde aangepaste beleidsambities 

van het concept-Integraal Huisvestingsplan 2021-2024.  

 

Kenmerk Z/20/071772 / DOC-20312402 

Team Strategie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief initiatievenfonds 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief 

Uitvoeringsregel dorpsbijdragen Gemeente Hoeksche Waard 2020 

(Initiatievenfonds) en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/071673 / DOC-20311955 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Inspraak inzake waterbeheer 's Gravendeel 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad en de inspreker met bijgevoegde brief te 

informeren over het probleem, de genomen en nog te nemen stappen over 

het waterbeheer van het peilgebied het Schenkeltje te ’s-Gravendeel waarin 

de Trekdam is gelegen.  

 

Kenmerk Z/20/064284 / DOC-20281432 

Team Juridische zaken 

Omschrijving Voorstel tot invulling van de toekomstige ombudsvoorziening gemeente 

Hoeksche Waard voor 2021 e.v. 

Besluit Het college besluit: 

1. aan te sluiten bij de Nationale ombudsman te Den Haag per 1 januari 2021; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om aan te sluiten bij de Nationale  
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     ombudsman te Den Haag, conform bijgaand raadsvoorstel; 

3. na 1 jaar de samenwerking tussen gemeente en Nationale ombudsman te 

     evalueren; 

4. Kennis nemen van bijgaand jaarverslag 2019 van de Ombudscommissie 

     Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/19/006879 / DOC-20312269 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsinformatiebrief processuggestie harmonisatie subsidiebeleid 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief processugestie 

harmonisatie subsidiebeleid en deze aan de raad aan te bieden.  

 


