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Datum 27 oktober 2020 

Vertrouwelijkheid openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20328267 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 20 

oktober 2020 

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

college van BenW van 20 oktober 2020 gewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/074066 / DOC-20321825 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Vaststellen tarieven subsidie Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) 

2021 

Besluit Het college besluit: 

1. de tarieven voor de subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie voor 

     het jaar 2021 vast te stellen op: 

     ● € 8,46 per uur (maximum tarief toeslag;, 

     ● € 8,80 per uur (normtarief peuteropvang); 

     ● € 9,30 per uur (maximum tarief subsidiebijdrage); 

     ● € 11,30 per uur (maximum VE-tarief) 

     conform artikel 11, lid 6 van de ‘Uitvoeringsregels kindgebonden finan- 

     ciering peuteropvang en voorschoolse educatie Hoeksche Waard 2020’. 

2. de huidige aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie op de 

     hoogte te stellen van de vastgestelde tarieven.  
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Kenmerk Z/20/074175 / DOC-20322408 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Uitvoering door de raad aangenomen motie Werken Loont 

Besluit Het college besluit: 

1. de mogelijkheden voor en haalbaarheid van beloning of stimulering voor 

     mensen met een bijstandsuitkering te onderzoeken; 

2. de gemeenteraad te informeren hierover via bijgevoegde raadsinformatie- 

     brief.  

 

Kenmerk Z/20/073424 / DOC-20319392 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Aanvulling Mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard Zelfstandigenregeling  

Besluit Het college besluit:  

1. het Mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard Zelfstandigenregeling 2019 

     vast te stellen. Hiermee wordt aan  het Regionaal Bureau Zelfstandigen 

     (RBZ) Rotterdam, mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond 

      van de Bbz regeling en  aanverwante regelingen die op grond van een 

      Algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld  voor tijdelijke 

      inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers; 

 2. het Mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard Zelfstandigenregeling, 

      besloten op 21 april 2020,  in te trekken.  

 

Kenmerk Z/20/074359 / DOC-20323210 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Dashboard jeugdhulp 

Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief Dashboard jeugdhulp  toe te 

sturen aan de gemeenteraad. 

 

Kenmerk Z/20/072998 / DOC-20325288 

Team Facilitair 

Omschrijving Vervangen en verwijderen geldautomaten door Geldmaat 

Besluit Het college besluit raad voor te stellen kennis te nemen van het voornemen 

van Geldmaat om geldautomaten in de Hoeksche Waard te vervangen en de 

geldautomaat in Piershil te verwijderen.  

 

Kenmerk Z/20/073604 / DOC-20323515 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Drank- en Horecaverordening Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de Drank- en Horecaverordening 

Hoeksche Waard 2021 vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/20/073712 / DOC-20320507 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over landbouwverkeer en 

inwoners 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de door de CDA-

fractie gestelde schriftelijke vragen over landbouwverkeer en inwoners en de 

antwoordbrief aan de raad aan te bieden. 
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Kenmerk Z/20/073504 / DOC-20325605 

Team Communicatie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Corona-update nr. 19 

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

nr. 19  en deze aan de raad aan te bieden. 

 

Kenmerk Z/20/074578 / DOC-20324217 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Straatnaam Binnenhaven Strijen 

Besluit Het college besluit de straatnaam Binnenhaven te geven aan de nieuw aan te 

leggen straat nabij het Spui aan de Nieuwe Haven in Strijen. 

 

Kenmerk Z/20/072610 / DOC-20321770 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Prostitutiebeleid Hoeksche Waard 

Besluit Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft, besluiten: 

1. het Prostitutiebeleid Hoeksche Waard vast te stellen; 

2. de bebouwde kom van onze dorpen, buurtschappen en gehuchten en de 

     industrieterreinen in onze gemeente aan te wijzen als delen van de 

     gemeente waar het niet is toegestaan om een inrichting van een seksbedrijf 

     te vestigen.  

 

Kenmerk Z/20/073699 / DOC-20320413 

Team Omgeving 

Omschrijving Ontwerpbestemmingsplan correctieve herziening Nieuw-Beijerland Zuid II 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘correctieve herziening 

     Nieuw-Beijerland Zuid II (NL.IMRO.1963.BPNBZuidII20-ON01); 

2. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;  

 

Kenmerk Z/20/068153 / DOC-20320106 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Berkenlaan Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. een hogere waarde geluid van 50 dB vast te stellen voor 4 van de 7 te 

     bouwen woningen; 

2. de raad voor te stellen: 

     a. het ontwerp bestemmingsplan ‘Berkenlaan Klaaswaal’ (NL.IMRO.1963. 

          KLWBerkenlaan -ON01) ongewijzigd vast te stellen; 

     b. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/19/047298 / DOC-20322736 

Team Vergunningen Wabo 

Omschrijving Toevoegen 8 woningen aan woningbouwprogramma 

Besluit Het college besluit voor de locatie aan Dorpsstraat 58-62 in Heinenoord 8 

woningen toe te voegen aan het woningbouwprogramma.  

 


