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Kenmerk Z/19/003980 / DOC-20272907 

Team Bestuurs- en managementondersteuning 

Omschrijving Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 12 

mei 2020 

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

college van BenW van 12 mei 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

 

Kenmerk Z/19/040150 / DOC-20266666 

Team Beleid openbare ruimte 

Omschrijving Start m.e.r.-procedure randweg Klaaswaal 

Besluit Het college besluit: 

1. de planvorming voor de randweg Klaaswaal definitief in te zetten op een 

     nader te bepalen tracé aan de oostkant van Klaaswaal; 

2. af te zien van verdere uitwerking van de bypass zoals door de voormalige 

     gemeente Cromstrijen was bedacht; 

3. een m.e.r. procedure op te starten om het voorkeurstracé en het wegtype 

     te helpen bepalen op basis waarvan provincie, waterschap en gemeente een 

     standpunt over hun inbreng kunnen innemen; 

4. de besturen van provincie en waterschap te informeren over dit besluit met  

     bijgaande conceptbrief; 

5. de kosten voor de m.e.r. procedure te dekken uit de beschikbare middelen 

     voor de randweg Klaaswaal.  

 

Kenmerk Z/20/058634 / DOC-20258738 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Invulling WEB middelen 2020 

Besluit Het college besluit: 
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1. het Albeda college een bedrag van € 57.600 toe te kennen en dit bedrag ten 

     laste te brengen van het aan ons toegekende ‘budget lokale middelen 2020’ 

     vanuit de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). 

2. voor het jaar 2020 afwijken van het inkoopbeleid.  

 

Kenmerk Z/20/061721 / DOC-20271254 

Team Ondernemen 

Omschrijving Tijdelijke uitbreiding terrassen in openbare ruimte in verband met corona 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met de tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden van terrassen in 

    de openbare ruimte voor horecaondernemers; 

2. wethouder Van Waveren namens het college van burgemeester en 

     wethouders het mandaat te geven om te besluiten over lastige situaties 

     met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding van terrassen in de openbare 

     ruimte; 

3. ermee in te stemmen om de horecaondernemers geen huur voor terrassen 

     op te leggen voor de rest van het jaar 2020 en hiervoor het huidige budget 

     ‘te ontvangen huren’ voor 2020 eenmalig met € 16.000,- af te ramen ten 

      laste van het begrotingssaldo 2020 en deze financiële gevolgen bij de 

      zomerrapportage 2020 te verwerken.  

 

Kenmerk Z/20/061269 / DOC-20269928 

Team Informatiemanagement 

Omschrijving Visie op informatievoorziening 2020-2023 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de visie op informatievoorziening 2020-

2023.  

 

Kenmerk Z/20/061889 / DOC-20272407 

Team Financieel advies 

Omschrijving Controleprotocol 2020 SVHW 

Besluit Het college besluit in te stemmen met het overzicht bepalingen uit 

belastingverordeningen van de gemeente Hoeksche Waard 2020 voor de 

accountantscontrole SVHW.  

 

Kenmerk Z/20/059491 / DOC-20262221 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Projectopdracht harmonisatie buitensportaccommodaties 

Besluit Het college besluit in te stemmen met de projectopdracht harmonisatie 

buitensportaccommodaties.  

 

Kenmerk Z/19/044692 / DOC-20268982 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Vaststelling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Hoeksche Waard 2020 

Besluit Het college besluit  de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Hoeksche Waard 2020 vast te stellen.  
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Kenmerk Z.11060 / DOC-20268327 

Team Omgeving 

Omschrijving Voorlopig concept bod Regionale Energiestrategie 

Besluit Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de  voorlopige concept-RES, inclusief bijbehorende  

     bijlagen; 

2. in te stemmen met het vrijgeven van de voorlopige concept RES om de 

     wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad op te halen; 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief..  

 

Kenmerk Z/19/037886 / DOC-20267554 

Team Vergunningen APV 

Omschrijving Harmonisatie evenementenbeleid Hoeksche Waard 

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

technische harmonisatie van het evenementenbeleid en deze aan de 

gemeenteraad aan te bieden.  

 

Kenmerk Z/20/062014 / DOC-20272522 

Team Strategie 

Omschrijving Voorgenomen nationale ruimtelijke ontwikkelingen bezien in relatie tot de HW 

Besluit Het college neemt kennis van de  informatiebrief.  

 

Kenmerk Z/20/060738 / DOC-20267117 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Zienswijze concept begroting 2021 en concept jaarstukken 2019 GR DG&J 

Besluit Het college besluit: 

1. de conceptzienswijze op de jaarstukken 2019 (bijlage 4) en de begroting 

     2021 (bijlage 2) van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & 

    Jeugd ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. bij goedkeuring van de zienswijze door de raad, de zienswijze per brief te 

    versturen aan het Dagelijks Bestuur van de  gemeenschappelijke regeling 

    Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.  

 

Kenmerk Z/19/044775 / DOC-19202470 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving uitvoering contractmanagement wmo 

Besluit Het college besluit: 

1. het contractmanagement Wmo in 2020 uit te breiden door bij het 

    Inkoopbureau West-Brabant 4  dagdelen per week in te kopen; 

2. de kosten voor de uitbreiding in 2020  van beslispunt 1(€ 32.000,-)  ten laste 

     te brengen van het begrotingssaldo 2020; 

3. de kosten voor de uitbreiding van beslispunt 1 vanaf 2021 (circa € 65.000,-) 

     ten laste te brengen van het structurele begrotingssaldo vanaf 2021; 

4. de financiële gevolgen van beslispunt 1 en 2  te verwerken in de 

     zomerrapportage 2020,  onder voorbehoud van goedkeuring door de raad 

     van deze post; 

5. in het af te sluiten contract evaluatie-momenten te borgen waardoor er op 

    of afschalen van  het product mogelijk is.  
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Kenmerk Z/20/059960 / DOC-20264863 

Team Participatie en leefbaarheid 

Omschrijving Raadsvragen over de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit 

Griekse vluchtelingenkampen in Nederland en de Hoeksche Waard 

Besluit Het college besluit: 

1. in te stemmen met bijgaande brief aan de raad over de opvang van kinderen 

     uit Griekse vluchtelingenkampen en aangeven dat dit een verantwoordelijk- 

     heid is van de Nederlandse regering; 

2. geen brief te  sturen aan de staatssecretaris om aan te dringen op opvang 

     van deze kinderen; 

3. de raad uitleg te geven over de verschillende vormen van opvang in de 

     gemeente Hoeksche Waard.  

(stemverhouding: 5 stemmen voor en 1 stem tegen) 

 

Kenmerk Z/19/039879 / DOC-20271934 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Voortgang toekomst schoolzwemmen 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad te informeren middels een raads-

informatiebrief over de voortgang harmonisatie schoolzwemmen.  

 

Kenmerk Z/20/058218 / DOC-20263076 

Team Gezondheid en informele zorg 

Omschrijving Ondertekening intentieverklaring en deelname stuurgroep wachttijden GGZ 

en gemeenten (Zuid-Hollandse Eilanden) 

Besluit Het college besluit:  

1. het programmaplan ‘Op weg naar vermindering van de wachttijden in de 

     GGZ’ vast te stellen; 

2. de bijbehorende intentieverklaring (bijlage 3 van programmaplan) vast te 

     stellen; 

3. de wethouder van gemeente Hellevoetsluis te machtigen voor deelname  

    aan de stuurgroep; 

4. de wethouder van gemeente Hellevoetsluis mandaat te verlenen voor de 

     uitvoering van het programmaplan, mits hier geen kosten aan verbonden 

     zijn.  

 

Kenmerk Z/20/060797 / DOC-20267300 

Team Opvoeden en opgroeien 

Omschrijving Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 

Besluit Het college besluit: 

1. de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vast te stellen en hiermee de 

     Inspectie van het Onderwijs te informeren over het gevoerde beleid in 

     2019; 

2. de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief informeren 

     over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019.  

 

Kenmerk Z/20/060498 / DOC-20266168 

Team Integrale veiligheid 

Omschrijving VRZHZ jaarstukken 2019 en begroting 2021 

Besluit Het college besluit: 
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1. de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ter  

     kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

2. de gemeenteraad voor te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid 

     zienswijzen in te dienen op resultaatbestemming 2019 van de VRZHZ; 

3. de gemeenteraad voor te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid  

    zienswijzen in te dienen op de begroting 2021 van de VRZHZ; 

4. de conceptbrief aan de VRZHZ voor instemming voor te leggen aan de 

    gemeenteraad.  

 

Kenmerk Z/20/059869 / DOC-20266874 

Team Omgeving 

Omschrijving Jaarstukken 2019 en ontwerp begroting 2021 Omgevingsdienst ZHZ 

Besluit Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en de ontwerp 

    begroting 2021 van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

2. geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening 2019 en de 

    ontwerp begroting 2021.  

 

Kenmerk Z/19/040640 / DOC-20269041 

Team Omgeving 

Omschrijving Opnemen collectie van ambtsketens in erfgoedregister 

Besluit Het college besluit de verzameling van ambtsketens op te nemen in het 

erfgoedregister conform artikel 3 van de Erfgoedverordening 2019 gemeente 

Hoeksche Waard.  

 


