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BesluitOnderwerp

Samenvatting75 jaar vrijheid

Het college doet een oproep aan alle organisaties, verenigingen en stichtingen

om de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard in de

 

periode april t/m juni 2020 te verplaatsen. Hierbij wordt voorgesteld dit te

verzetten naar dezelfde periode in 2021 om dan als samenleving met elkaar

76 vrijheid en bevrijding te vieren. De verleende subsidie voor het organiseren

van deze activiteiten blijft gehandhaafd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het advies een oproep te doen aan lokale organisaties

alle activiteiten rondom 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard in april t/m

juni 2020 bij voorkeur te verplaatsen naar dezelfde periode in 2021 of

eventueel najaar 2020.

2. Stemt in met het aanhouden en verlengen van de subsidiebeschikking

en subsidiegelden voor deze uit te stellen activiteiten en evenementen.

3. Stemt in met het bericht om alle organisaties te informeren over het

besluit.

 

 

  

SamenvattingNoodregeling commissie bezwaarschriften

Het college heeft de burgemeester gemandateerd de regeling Noodprocedure

behandeling bezwaarschriften Krimpenerwaard vast te stellen en de secreta-

rissen commissie bezwaarschriften aan te wijzen.

 

 

Besluit

Het college besluit:

1. De burgemeester te mandateren de Regeling noodprocedure behan-

deling bezwaarschriften Krimpenerwaard en de daarbij behorende

toelichting vast te stellen;

2. De burgemeester te mandateren de secretarissen van de onafhankelijke

commissie bezwaarschriften aan te wijzen;

 

De burgemeester besluit:

 1)   de Regeling noodprocedure behandeling bezwaarschriften Krim-

penerwaard en de daarbij behorende toelichting vast te stellen;

 

  

SamenvattingCommunicatie belastingen

Het college heeft wethouder Boere gemandateerd om een communicatielijn

belastingen vat te stellen. In de communicatielijn wordt kort en overzichtelijk

 

weergegeven welke maatregelen er genomen worden met betrekking tot de

invordering van belastingen ten tijde van de corona-uitbraak.

 

Besluit

1. Het college mandateert wethouder Boere om de communicatielijn

Belastingen (het persbericht en flyer) vast te stellen.

2. Het college neemt kennis van de informatienota maatregelen m.b.t.

belastingen in Corona-tijd.

 

  

SamenvattingOnderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

2019 Het college heeft het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2019

vastgesteld. In het plan staan de onderzoeken die het college over 2019 laat 

uitvoeren. Onderwerpen van onderzoek zijn de ervaringen met het inkoop-

en aanbestedingsbeleid ten aanzien van de gemeentelijke speerpunten
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Duurzaam inkopen en Social Return. Het onderzoeksplan is ter informatie

naar de raad gestuurd.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2019 vast;

2. Stuurt het onderzoeksplan ter informatie aan de raad.

 

  

SamenvattingOverdracht eigendom Overtuin Bisdom van Vliet

Het college heeft besloten de Overtuin Bisdom van Vliet tegen een vergoeding

van € 1,- over te dragen aan Stichting Bisdom van Vliet. Hierdoor worden

 

Museum en Overtuin verenigd naar de situatie van voor 1969 toen de Overtuin

werd overgedragen aan de voormalige gemeente Haastrecht.

Door deze hereniging ontstaat een buitenplaats van allure die door Stichting

Bisdom van Vliet in samenwerking met Stichting Overtuin Bisdom van Vliet

beheerd, onderhouden, gerenoveerd en gerestaureerd zal worden.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Het eigendom van Overtuin Bisdom van Vliet, kadasternummer 5013,

tegen €1,00 over te dragen aan Stichting Bisdom van Vliet, conform

bijgevoegde overeenkomst.

2. Machtigt portefeuillehouder L.A. de Wit tot het aanbrengen van onder-

geschikte wijzigingen in de overeenkomst.

3. Verstrekt aan Stichting Bisdom van Vliet een subsidie €450.000,- voor

een periode van 10 jaar onder de voorbehouden zoals genoemd in de

subsidiebeschikking.

4. Wijkt af van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening

Krimpenerwaard 2019 door middel van een beroep op de hardheids-

clausule ex artikel 17 lid 1 van de ASV 2019;

5. Stelt de raad voor:

a. Te besluiten in het kader van de overdracht van de Overtuin Bisdom

van Vliet een subsidie te verstrekken van € 450.000 aan Stichting Bis-

dom van Vliet.

b. Dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve Vrij Vermogen;

6. Stelt het geactualiseerde Masterplan Overtuin Bisdom van Vliet 2020

(inclusief Definitief Ontwerp) vast.

 

De burgemeester:

Machtigt de portefeuillehouder L.A. de Wit de koopovereenkomst betreffende

Overtuin Bisdom van Vliet te ondertekenen.

 

  

SamenvattingStrategische agenda regio MH definitief

Het college heeft besloten de nieuwe strategische agenda vanuit de regio

Midden-Holland vast te stellen. In deze agenda zijn vier regionale opgaven

 

geformuleerd voor de periode na 2020. Het betreffen de onderwerpen; regio

Midden-Holland energie- en klimaatneutraal, bereikbare woon- en werklocaties,

toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

en voldoende en passende woningen.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de nieuwe strategische agenda regio Midden-Holland (‘De kracht

van Midden-Holland: regio van verbinding’) vast.

2. Stelt de raad op de hoogte van de vaststelling van de strategische

agenda door middel van bijgaande RIB.
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