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Datum 3 november 2020 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 

 

Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20328283 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 27 

oktober 2020 

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

college van BenW van 27 oktober 2020 ongewijzigd vast te stellen 

 

Kenmerk Z/19/044594 / DOC-20326979 

Team Omgeving 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Pahladsingh en Rood over 

het PKF-terrein in Goidschalxoord   

Besluit Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie Pahladsingh en Rood 

over het PKF-terrein in Goidschalxoord via bijgevoegde brief te beantwoorden.  

 

Kenmerk Z/20/074742 / DOC-20325151 

Team Vastgoed 

Omschrijving Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over vastgoed op orde 

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

vragen van de CDA-fractie over vastgoed op orde.  

 

Kenmerk Z/20/073504 / DOC-20328338 

Team Communicatie 

Omschrijving Raadsinformatiebrief Corona-update nr. 20 

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

nr. 20  en deze aan de raad aan te bieden.  
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Kenmerk Z/20/075048 / DOC-20326598 

Team Integrale veiligheid 

Omschrijving Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen gebruik te maken 

van de mogelijkheid wensen of bedenkingen over de deelname aan de 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s kenbaar te maken.  

 

Kenmerk Z/20/074178 / DOC-20323962 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit de verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Hoeksche 

Waard ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/073017 / DOC-20317582 

Team Omgeving 

Omschrijving Actualisatie Huisvestingsverordening 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de Huisvestingsverordening 

Hoeksche Waard 2021 - 2025 vast te stellen.  

 

Kenmerk Z/20/058970 / DOC-20326119 

Team Ondernemen 

Omschrijving Marktgelden 

Besluit Het college besluit: 

1. tot kwijtschelding op basis van de hardheidsclausule (artikel 63 van de 

     Algemene Wet Rijksbelastingen) van de marktgelden voor de marktonder- 

     nemers voor de marktdagen die geen doorgang hebben kunnen vinden. Dit 

     besluit betreft de marktgelden voor de periode vanaf 12 maart 2020  tot en 

     met 30 juni 2020; 

2. beslispunt 5 in het collegebesluit van 24 maart 2020: ‘Aanvullende  

     maatregelen voor ondernemers in verband met het coronavirus’ 

     (Z/20/057856/DOC-20256233) te wijzigen naar een einddatum van 30 juni 

     2020 in plaats van einde crisistijd;  

3. tot kwijtschelding huur vrachtwagenparkeerplaats De Bosschen in Oud- 

     Beijerland aan indiener voor de periode vanaf 12 maart 2020 tot en met 30 

     juni 2020 op basis van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene 

     Wet Rijksbelastingen).  

 

Kenmerk Z/20/074978 / DOC-20326280 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Harmonisatie regelingen jeugdhulp 

Besluit Het college besluit: 

1. de raad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp gemeente Korendijk 2018 

     ex artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling geldend te verklaren 

     voor het hele grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard. 

2. onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 

     gemeente Korendijk 2018 geldend verklaart voor de gehele gemeente: 

     a.  de nadere regels Jeugdhulp gemeente Korendijk 2018 ex artikel 29 van 

          de Wet algemene regels herindeling geldend te verklaren voor het  

          gehele grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard; 
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     b. de beleidsregels Jeugdhulp gemeente Korendijk 2018 ex artikel  29 van 

          de Wet algemene regels herindeling geldend te verklaren voor het hele 

          grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard.  

 

Kenmerk Z/20/074203 / DOC-20324505 

Team VTH ondersteuning 

Omschrijving Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 inclusief daarin  

     opgenomen beeldkwaliteitsplannen vast te stellen; 

2. de volgende welstandsnota’s van de 5 voormalige gemeenten in te trekken: 

     a. Welstandsnota gemeente Binnenmaas 2010; 

     b. Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland maart 2014; 

     c. Welstandsnota gemeente Cromstrijen oktober 2014; 

     d. Welstandsnota gemeente Korendijk 2016; 

     e. Welstandsnota gemeente Strijen 2012.  

 

Kenmerk Z/20/074642 / DOC-20324604 

Team Financieel advies 

Omschrijving Vaststellen heffingsverordeningen 2021 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. De onderstaande verordeningen vast te stellen: 

     a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2021 

     b. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021 

     c. Verordening hondenbelasting 2021 

     d. Verordening toeristenbelasting 2021 

     e. Verordening watertoeristenbelasting 2021 

     f. Verordening dagtoeristenbelasting 2021 

     g. Verordening precariobelasting 2021 

     h. Verordening reclamebelasting 2021 

     i. Verordening afvalstoffenheffing 2021 

     j. Verordening rioolheffing 2021 

     k. Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 

     l. Marktgeldverordening Hoeksche Waard 2021 

     m. Verordening haven- en kadegelden 2021 

     n. Legesverordening 2021 

     o. Verordening Kwijtschelding 2021 

2. in te stemmen met de compensatie van € 25,- per huishouden voor de 

     doorberekende Precariobelasting 2021 door het waterbedrijf. De dekking 

     van het totaal bedrag ( ca € 925.000) is meegenomen in de begroting 2021.  

 

Kenmerk Z/20/074847 / DOC-20327141 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Visie Voorschoolse Voorzieningen 2020 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen de geactualiseerde ‘Visie 

Voorschoolse Voorzieningen Hoeksche Waard 2020’ vast te stellen (technisch 

te bekrachtigen) met gelijktijdige intrekking van de ‘Visie Voorschoolse 

Voorzieningen Hoeksche Waard 2015’.  
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Kenmerk Z/20/075305 / DOC-20327580 

Team Financieel advies 

Omschrijving Raadsinformatiebrief tariefdifferentiatie OZB 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de 

aanpassing OZB voor sportaccommodaties, dorpshuizen en  niet woningen van 

sociaal belang en deze aan de raad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/19/009608 / DOC-20323591 

Team Strategie 

Omschrijving Programmaplan Duurzaamheid 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het Programmaplan Duurzaamheid, inclusief de 

     hoofdstukken middelen en organisatie (niet openbaar); 

2. in te stemmen met het Programmaplan Duurzaamheid; 

3. in te stemmen met de ‘Nota van beantwoording reacties Programmaplan 

     Duurzaamheid’; 

4. de raad voor te stellen:  

     a. het Programmaplan Duurzaamheid als kader voor de gemeentelijke 

          aanpak op het gebied van duurzaamheid te laten aanmerken; 

     b. met de instemming met het 'Programmaplan Duurzaamheid' de 

          'Energievisie HW 2016-2020' in te trekken; 

     c. kennis te nemen van de ‘Nota van beantwoording reacties 

         Programmaplan Duurzaamheid’.  

 

Kenmerk Z/20/052807 / DOC-20327836 

Team Omgeving 

Omschrijving Nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid 

Besluit Het college besluit: 

1. de doelgroepdefinitie voor woonwagenbewoners vast te stellen, zoals de 

     gemeente Hoeksche Waard die zal hanteren; 

2. de rechten van de doelgroep woonwagenbewoners te bevestigen door  

     opdracht te geven voor een integrale aanpak om te komen tot realisatie van 

     15 toekomstbestendige woonwagenstandplaatsen, verdeeld over één of 

     meerdere woonwagencentra. Met dit aantal wordt voldaan aan de huidige 

     Hoeksche Waardse behoefte aan woonwagens en/ of standplaatsen.  

 

Kenmerk Z/20/073426 / DOC-20320856 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Verordening beschikkingstermijn schulddienstverlening Hoeksche Waard 2021 

en Beleidsregels schulddienstverlening Hoeksche Waard 2021 

Besluit Het college besluit: 

1. de Beleidsregels schulddienstverlening Hoeksche Waard 2021 vast te 

     stellen; 

2. de raad voor te stellen om: 

     a. de Verordening beschikkingstermijn schulddienstverlening Hoeksche 

          Waard vast te stellen; 

     b. de Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 in te trekken.  
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Kenmerk Z/20/069440 / DOC-20323057 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Afhandeling kosten noodopvang 

Besluit Het college besluit: 

1. de gemaakte kosten voor noodopvang tijdens de coronasluiting van scholen 

     en kinderopvang te compenseren en de betrokken partijen hierover te 

     informeren via bijgevoegde memo; 

2. de te compenseren kosten te dekken uit de ontvangen decentralisatie- 

     uitkering ‘compensatie kosten noodopvang’.  

 

Kenmerk Z/20/055603 / DOC-20327341 

Team Omgeving 

Omschrijving Vaststelling bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Zomerlanden' 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen 

     in de Nota Zienswijzen; 

2. het bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Zomerlanden’ 

     (NL.IMRO.1963.BP BPnatuurbegrHND20-ONO1) gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

4. de gronden aangeduid als plangebied in het bestemmingsplan ‘Natuur-  

     begraaf plaats Zomerlanden’ aan te wijzen voor de aanleg van een 

     bijzondere begraafplaats, als bedoeld in artikel 40 lid 1 Wet op de 

     lijkbezorging.  

 

Kenmerk Z/20/074868 / DOC-20325776 

Team Omgeving 

Omschrijving Bestemmingsplannen Oud-Cromstrijensedijk 129 OZ Klaaswaal en Kraagweg 2 

Zuid-Beijerland 

Besluit Het college besluit:  

1. in te stemmen met de ontwerpbestemmingsplannen ‘Oud-Cromstrijensedijk 

     OZ 129 Klaaswaal’ en ‘Kraagweg 2 Zuid-Beijerland’; 

2. dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is 

     voor beide plannen; 

3. de ontwerpbestemmingsplannen 6 weken ter inzage te leggen; 

4. met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst c.q. een 

     planschadeovereenkomst aan te gaan. 

 

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder P.J. van Leenen 

voor het ondertekenen van: 

1.  de anterieure overeenkomst voor het initiatief aan de Oud-Cromstrijense- 

      dijk OZ 129 te Klaaswaal; 

2.  de planschadeovereenkomst voor het initiatief aan de Kraagweg 2 te Zuid- 

      Beijerland.  

 


