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Gemeentezaken? Afspraak maken!
Een afspraak maakt u eenvoudig
online via www.oud-beijerland.nl

Vrijdag 22 december 2017
of studie) kan dit nu ook aanvragen als zijn/haar kind naar de
peutergroep gaat. Alleen voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst stelt de gemeente
gesubsidieerde plekken beschikbaar.

AWB BEKENDMAKINGEN
Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend:
Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Afd.

18-12-2017

Het wijzigen van de bestemming detailhandel naar wonen; Croonenburgh 28.

1

18-12-2017

Het plaatsen van een reclamespandoek in een buizenframe; Laurens Jzn. Costerstraat 4a.

1

Omgevingsvergunning verleend voor:

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

14-12-2017

Het geopend zijn van café Havenzicht in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 december 2017 tot uiterlijk
05.00 uur; Havendam 16.

1

14-12-2017

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas et cetera op vrijdagmiddag in de periode van 5 januari tot en met 28 december 2018; Mariniersweg/Beijerse Hof.

1

14-12-2017

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis et cetera op dinsdag en zaterdag in de periode van 2
januari tot en met 29 december 2018; Mariniersweg/Beijerse Hof.

1

18-12-2017

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van loempia’s op vrijdag en zaterdag in 2018; Oost Voorstraat.

1

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

15-12-2017

Het veranderen van kantoor/winkel in
appartementen; Kerkstraat 13.

15-12-2017

het slopen van binnenwanden en plafonds; Kerkstraat 13.

16-12-2017

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde; Jeroen Boschstraat 8.

16-12-2017

Het inpandig verbouwen van de bovenverdieping van winkel naar woning;
Oostdijk 18.

19-12-2017

Het brandveilig gebruik; Graaf van Egmondstraat 46.

BEZWAREN

schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Het bezwaarschrift dient te worden
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Na indiening
van het bezwaarschrift kan de indiener ervan, die de behandeling van
het bezwaarschrift niet kan afwachten, bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank in Dordrecht een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen (voor dit verzoek is griffierecht verschuldigd).

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken
volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij:
1. afdeling Publiekszaken (team Vergunningen), W. van Vlietstraat 6,
telefoon 14 0186

EEN MUZIKAAL FEEST AAN HET
BEGIN VAN 2018!

VEILIGHEIDSEISEN
In verband met de brandveiligheidseisen vragen wij omwonenden om zondag 31 december vóór 18.00 uur hun vuilcontainers
binnen te zetten. Daarnaast verzoeken wij bewoners van het
Vierwiekenplein (uiteraard geldt dit voor iedereen) met klem
geen vuurwerk af te steken noch met glaswerk te lopen in de
omgeving van de feesttent. Politie en veiligheidsmedewerkers
zien hier nauwlettend op toe.

Ook dit jaar organiseert gemeente
Oud-Beijerland het traditionele
Nieuwjaarsfeest tijdens de nieuwjaarsnacht. Het is al weer de 21ste
keer dat dit feest wordt gehouden.
De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom in de (verwarmde) feesttent op het Vierwiekenplein. Het Nieuwjaarsfeest vindt
plaats op maandag 1 januari 2018
van 00.15 tot 05.00 uur.
MUZIKAAL SPEKTAKEL
In de verwarmde feesttent op het Vierwiekenplein kan het nieuwe jaar feestelijk worden ingeluid, samen met Dj’s, Vj’s en een
live performance van zanger Pascal Redeker. De ‘feestvierders’
in de tent kunnen bij diverse bars terecht voor een drankje.
Rondom de feesttent zijn toiletvoorzieningen, een EHBO-post
en toezicht aanwezig.
PARKEREN
In verband met de voorbereidingen voor het feest is de centrale parkeerplaats Vierwiekenplein vanaf zaterdag 30 december
07.00 uur niet meer voor parkeren beschikbaar. Wij vragen de
omwonenden om tijdig gebruik te maken van een andere parkeerlocatie, zoals van het Dok aan de Spuidijk. Het Vierwiekenplein is dinsdag 2 januari vanaf 12.30 uur weer beschikbaar.
VERKEER
Het weggedeelte Vierwiekenplein, tussen de Wereldwinkel en
Dirk van den Broek, wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer.
Het doorgaande verkeer rijdt dan in twee richtingen langs de
voormalige Rabobank. De parkeergelegenheid nabij de seniorenappartementen blijft volledig bereikbaar.

OVERLAST
Het gemeentebestuur is zich bewust dat omwonenden van het
Vierwiekenplein enige overlast kunnen ondervinden in de vorm
van geluid en/of het afsluiten van straten. Het gemeentebestuur
probeert dit zoveel mogelijk te beperken, maar vraagt uw begrip
voor eventuele overlast. En natuurlijk bent u ook van harte welkom bij dit gratis toegankelijke feest. Voor de goede orde: rond
20.00 uur vindt een geluidscheck plaats!
Op Nieuwjaarsdag wordt het centrumgebied tussen 07.00 en
10.00 uur schoongeveegd.

VERANDERINGEN PEUTEROPVANG
IN 2018
Het is goed voor de ontwikkeling van peuters om met leeftijdsgenootjes te spelen in een peutergroep. Per 1 januari 2018 veranderen er een paar dingen voor peuteropvang.
Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2018 gelden dezelfde wettelijke kwaliteitseisen
voor kinderopvang en voor peuteropvang. Hierdoor zijn nu er
nu meerdere aanbieders van peuteropvang in de Hoeksche
Waard. Ouders kunnen zelf de aanbieder van hun voorkeur kiezen.
Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag (vanwege werk

Dorpse charme. Stadse allure.

De vaste eigen bijdrage voor peutergroepen wordt vervangen
door een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze eigen bijdrage
is hetzelfde voor gesubsidieerde plekken als voor plekken met
kinderopvangtoeslag.
HET BELANG VAN HET KIND VOOROP
Wethouder Pieter Paans, portefeuillehouder voorschoolse
voorzieningen voor de Hoeksche Waard: “In gezamenlijkheid
hebben de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en kinderopvangaanbieders heel zorgvuldig gekeken naar de invulling van
deze nieuwe wet. Het belang van het kind en keuzevrijheid voor
ouders was daarbij aldoor ons belangrijkste uitgangspunt. Met
deze maatregelen zijn we trouw gebleven aan die uitgangspunten en doen we wat het beste is voor de Hoeksche Waard.”
MEER INFORMATIE?
Meer informatie over de peuter- en kinderopvang in de Hoeksche Waard vanaf 2018, ga naar de website van uw gemeente
en kijk onder “actueel gemeentenieuws” en ‘kinderopvang’. Informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag, ga naar
www.belastingdienst.nl en kijk onder toeslagen.

FIJNE FEESTDAGEN!
Het college van burgemeester en wethouders, leden van de
gemeenteraad en medewerkers van gemeente Oud-Beijerland
wensen u inhoudsvolle kerstdagen, een vreugdevolle jaarwisseling en waardevol, gezond, inspirerend en dynamisch 2018 toe!

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
PER 1 JANUARI 2018
Op 1 januari 2018 verandert het beleid voor de Huishoudelijke
Ondersteuning en krijgen alle cliënten een nieuwe indicatie. Bij
een ongewijzigde situatie heeft dit, naar verwachting, geen nadelige gevolgen. In de advertentie op pagina 10 van deze krant
en op onze website kunt u meer lezen over het nieuwe beleid
en de herindicatie.

BEKENDMAKINGEN
• overeenkomst project Abel Tasmankwartier
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.12
Wro is gesloten met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.
Door de gesloten overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd,
waardoor er conform artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan hoeft
te worden vastgesteld.
De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van het
perceel grond aan de Karel Doormanstraat en Abel Tasmanstraat, lokaal bekend als het Abel Tasmankwartier, kadastraal
bekend Gemeente Oud-Beijerland, sectie D, percelen 6302,
6303, 6304, 6305, 6308, 1637, 2197, 5702, 5031, en 4220 en een
gedeelte van het openbaar gebied gelegen direct ten westen van
perceel 5702 te Oud-Beijerland.

vervolg
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Bro wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes
weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de overeenkomst. Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.
• overeenkomst project Oostdijk 187
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bekend dat een anterieure overeenkomst in de zin van artikel
6.12 Wro is gesloten met BM Projectontwikkeling B.V.. Door de
gesloten overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd, waardoor er conform artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan hoeft te
worden vastgesteld.

•

•

•

De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van het
perceel grond met opstallen aan de Oostdijk 187, lokaal bekend als locatie taxi Duifhuizen, kadastraal bekend sectie D
2843, D 3557 en D 3579 te Oud-Beijerland.
•
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Bro wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes
weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de overeenkomst. Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.
•

aanpassing verordening-, besluit- en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

De gemeenteraad heeft op 6 december 2017 de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland
2018 (Verordening) vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2017 de Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland
2018 (Beleidsregels) vastgesteld en op 19 december 2017
het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente OudBeijerland 2018 (Besluit) vastgesteld.
AANPASSING
De verordening, het besluit en de beleidsregels zijn aangepast
aan de hieronder genoemde wijzigingen. Bij het besluit zijn de
bedragen van 2017 per 1 januari 2018 geïndexeerd met 1,2%.
Een uitzondering hierop is het maximum vrij besteedbaar budget Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit bedrag is gehandhaafd op € 1.250,00.
Hieronder worden de wijzigingen in het kort toegelicht:

•

•

•

aanpassing Huishoudelijke Ondersteuning en de daaraan
gekoppelde aanpassing van de eigen bijdrage. De onlangs
vastgestelde aanpassing is opgenomen in de Wmo-beleidsstukken. De belangrijkste aanpassingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Beleidsregels.
aanpassing als gevolg van de gewijzigde invulling van de
delegatiemogelijkheden in de Wmo 2015. De regels voor
de eigen bijdrage en het Persoonsgebonden budget zijn
vanuit het Besluit maatschappelijke ondersteuning overgebracht naar de Verordening. De belangrijkste aanpassingen
zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en 10 van de Verordening
en hoofdstuk 3 en 4 van het Besluit.
prijs-kwaliteitverhouding. Aan het landelijke Uitvoeringsbesluit is een nieuw artikel 5.4 toegevoegd. Het artikel
heeft tot doel dat de gemeente een reële prijs betaalt voor
Wmo-diensten, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de
gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze
dienst en aan de arbeidsrechtelijke verplichtingen t.o.v. de
beroepskracht die de dienst verleent. De Verordening is
daartoe aangepast, zie artikel 14.5.
persoonsgebonden budget (Pgb). De gemeentelijke regelgeving met betrekking tot het Pgb behoeft aanpassing,
vooral de regelgeving voor het aanwenden van het Pgb voor
personen uit het persoonlijk netwerk. Demogelijkheden
daarvoor zijn ruimer dan nu aangegeven in het gemeentelijk beleid (Besluit en Beleidsregels). Aanpassingen zijn
opgenomen in hoofdstuk 3 van het Besluit en hoofdstuk 9
van de Beleidsregels.
omschrijving leefomgeving. In de huidige Verordening is
de leefomgeving bepaald op een gebied van de Hoeksche
Waard en voor het overige gebied wordt een afstand van 20
kilometer rondom de woning verstaan. Voor bovenregionaal vervoer is men aangewezen op Valys. Dat levert soms
afstemmingsproblemen op. Door de omschrijving van leefomgeving te verruimen van 20 naar 25 kilometer wordt dit
voorkomen. Aanpassing is opgenomen in artikel 9.2. lid 3
van de Verordening en in de toelichting “directe woonomgeving” in hoofdstuk 8 van de Beleidsregels.
terugbetalingsregeling bij verkoop aangepaste woning. Uit
een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2015
vloeit voort dat het niet is toegestaan om gelden van een
eerder verleende woningaanpassing terug te vorderen.
De bepaling en de berekeningswijze van terugbetalen zijn
daarom geschrapt uit de Verordening en het Besluit en artikel 12.4. is niet langer opgenomen in de Verordening 2018.
redactionele aanpassingen of verbeteringen. Tenslotte zijn
aanpassingen gedaan om te actualiseren, leesbaarheid en
opzet te verbeteren met soms het toevoegen, verwijderen
of verplaatsen van bepalingen of tekstgedeelten.
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EIGEN BIJDRAGE WMO 2018
Voor voorzieningen in het kader van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Jaarlijks stelt het Ministerie van VWS parameters
vast, die de grondslag vormen voor de berekening van de eigen
bijdrage door het CAK. De gemeente Oud-Beijerland past deze
parameters toe. De Wmo-parameters 2018 vindt u in onderstaande tabel:
Groep

A.
Max. periodebijdrage

B.
Inkomensgrens

C.
Marginaal
tarief

Niet pensioengerechtigd, ongehuwd

€ 17,60

€ 22.873,00

12,5%

Pensioengerechtigd,
ongehuwd

€ 17,60

€ 17.474,00

12,5%

Niet pensioengerechtigd, gehuwd

€ 0,00

€ 35.175,00

12,5%

Pensioengerechtigd,
gehuwd

€ 17,60

€ 24.128,00

12,5%

De eigen bijdrage bedraagt per periode het bedrag als genoemd onder A, als het inkomen lager is dan gemeld onder
B. Als het inkomen hoger is dan gemeld onder B, wordt 12,5%
van het verschil tussen het feitelijk inkomen en het bedrag onder B, gedeeld door 13, per periode aan het bedrag onder A
toegevoegd.
Het CAK legt deze bijdrage aan u op. Bij de berekening van deze
bijdrage wordt gekeken naar de kosten van uw voorziening(en),
naar uw inkomen en een gedeelte van uw vermogen. Gemeenten hebben daar geen invloed op en hebben ook geen inzicht
in wat dat voor u betekent.

ZELF UW EIGEN BIJDRAGE UITREKENEN?
Als u wilt weten hoeveel uw eigen bijdrage ongeveer bedraagt
in 2018, kunt u op www.hetcak.nl. het rekenprogramma voor
ondersteuning vanuit de Wmo invullen.

TER INZAGE
De Verordening,- het Besluit- en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning liggen voor een ieder ter inzage in het
gemeentehuis of is daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl vindt u
binnenkort de rechtsgeldige publicatie.

