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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief Bestuurlijk Overleg MIRT nov

2019 Het college heeft de raad geïnformeerd over het besluit in het BO MIRT om

een Verkenning te starten naar de verbetering van de Algeracorridor. De

Verkenning kan starten omdat er voldoende zicht is op de financiële dekking

van de aanpak.

 

Besluit

Het college besluit de raad te informeren over de besluitvorming uit laatste

BO MIRT over de Algeracorridor.

  

SamenvattingAanbesteding veer Ouderkerk – Nieuwerkerk aan den

IJssel Het exploitatiecontract voor de veerdienst Ouderkerk-Nieuwerkerk loopt af

per 31 december 2019. In verband daarmee is gekozen voor een meervoudige

onderhandse aanbesteding. Daarbij zijn er vier marktpartijen uitgenodigd. De

offerte van de firma Van Mullem is als beste beoordeeld en de gemeente

Krimpenerwaard heeft besloten deze firma de exploitatie van het veer

Ouderkerk-Nieuwerkerk voor de komende 8 jaar met een optie van verlenging

voor 2 jaar, te gunnen.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de uitkomst van de beoordeling van de offerte VOF Van

Mullem zoals voorgesteld door het beoordelingsteam;

2. Stemt in met de (voorlopige) gunning aan de firma VOF Van Mullem.

3. Informeert de raad over de uitkomst van de aanbesteding.

 

  

SamenvattingBeslissing op bezwaar, gedeeltelijk volgen van het

advies Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard In april is een last onder dwangsom opgelegd ter verwijdering van een illegaal

geplaatste loods, verharding, hekwerk en opgeslagen goederen op een perceel

aan Provincialeweg Oost in Haastrecht.

Hiertegen is door de eigenaar van het perceel bezwaar ingesteld. De eigenaar

stelde onder andere bezwaar in tegen de begunstigingstermijn. De Commissie

heeft hierover haar advies uitgebracht. De Commissie heeft geadviseerd om

het bezwaar deels gegrond te verklaren omdat de begunstigingstermijn

onredelijk kort zou zijn. De Commissie heeft vervolgens geadviseerd een

proceskostenvergoeding toe te kennen gezien de gedeeltelijke

gegrondverklaring. Dit advies wordt niet opgevolgd omdat

proceskostenvergoeding alleen dient te worden toegekend indien er sprake

is van een onrechtmatig besluit. Dit is niet het geval.

 

Besluit

Het college besluit:

1. om het advies van de Onafhankelijke Commissie voor de

Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard (hierna: de

Commissie) over het handhavingsbesluit ter verwijdering van de loods

e.d. aan de Provincialeweg Oost in Haastrecht voor wat betreft de

toekenning van de proceskosten-vergoeding niet te volgen. Er zal geen

proceskostenvergoeding worden toegekend.

2. om voor het overige het advies van de Commissie over het

handhavingsbesluit ter verwijdering van de loods e.d. aan de

Provincialeweg Oost in Haastrecht te volgen. Echter, de

begunstigingstermijn zal worden gesteld op tien weken na de

beslissing op bezwaar.

 

  

SamenvattingBestuursopdracht lobbyagenda

Het college heeft besloten een projectplan voor een lobby agenda op te laten

stellen.

 

Besluit

Het college stemt in met de bestuursopdracht lobby agenda.
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SamenvattingBestuursopdracht Transitievisie Warmte

Elke gemeente dient uiterlijk in 2021 een gemeentelijke Transitievisie Warmte

te hebben vastgesteld. De gemeentelijke Transitievisie Warmte beschrijft het

proces naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

 

In het projectplan wordt vastgelegd hoe we in 2021 komen tot een goed

onderbouwde en gedragen Transitievisie Warmte.

 

Besluit

Het college start met het opstellen van een projectplan voor de Transitievisie

Warmte.

  

SamenvattingUitslag aanbesteding Reconstructie ‘Aan de Dwarssloot

en den Hoeff’ in Ammerstol De Reconstructie ‘Aan de Dwarssloot en den Hoeff’ in Ammerstol is onderdeel

van het projectenboek 2018-2109 en is in de afgelopen periode voorbereid

en aanbesteed. Wij gaan nu over tot gunning.

 

Besluit

Het college besluit om:

1. De opdracht voor de uitvoering van ‘aan de Dwarssloot en den Hoeff’

te Ammerstol te gunnen aan A. Molenaar Zand & Grond B.V.

2. Het krediet voor de Reconstructie ‘Aan de Dwarssloot en den Hoeff’

in Ammerstol op te hogen met €66.341,00 middels de eerste

tussenrapportage.

 

  

SamenvattingOnderzoek financiële prikkels verduurzaming

Het college heeft het projectplan ‘onderzoek financiële prikkels verduurzaming’

vastgesteld. Onderdeel hiervan is een intern onderzoeksrapport zoals

 

beschreven in het projectplan en de verleende bestuursopdracht ‘Project

financiële prikkels verduurzaming’.

 

Besluit

Het college stelt het projectplan ‘onderzoek financiële prikkels verduurzaming’

vast.

 

  

SamenvattingVaststellingProgrammaplan Regionale Energiestrategie

Midden-Holland Het college heeft ingestemd met het programmaplan Regionale

Energiestrategie Midden-Holland. In dit plan wordt ingegaan op de wijze

waarop de regio de komende maanden invulling geeft aan de opdracht vanuit

het Klimaatakkoord om te komen tot oplossingen voor het energievraagstuk

binnen de regio Midden-Holland.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het Programmaplan Regionale Energiestrategie Midden-Holland

vast;

2. Informeert de raad over het programmaplan door middel van

bijgevoegde RIB.

  

 

  

SamenvattingVaststelling van het Regionaal beleidsplan VRHM 2020-

2023. Het college heeft de raad geadviseerd in te stemmen met het ‘’Concept

regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023’’. De Veiligheidsregio Hollands Midden

heeft een concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in

samenhang’ opgesteld. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de

veiligheidsregio opgenomen. Hierbij is niet alleen aandacht voor de nieuwe

beleidsdoelen, maar ook voor het werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd.

Het vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar

partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: ‘Veiligheid in samenhang’.

 

Besluit

Het college adviseert de raad in te stemmen met het ‘’Concept regionaal

beleidsplan VRHM 2020-2023’’.

 

  

SamenvattingAgenda Buitengewone algemene ledenvergadering

(BALV) van de VNG op 29 november 2019 Het college heeft kennis genomen van de agenda voor het VNG congres op

vrijdag 29 november 2019 en heeft besloten geen moties dan wel

amendementen in te dienen op de gepresenteerde voorstellen vanuit de VNG.

De burgemeester is gemachtigd om deel te nemen aan de stemmingen op

de Buitengewone algemene ledenvergadering.

 

Besluit

Het college:
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1. Meldt zich aan voor de BALV van de VNG op 29 november 2019.

2. Dient geen moties in dan wel amendementen op de voorstellen in

deze BALV.

3. Machtigt de burgemeester om deel te nemen aan de stemmingen op

de BALV

4. Ondersteunt het aanvullend voorstel vanuit het bestuur van de VNG

de mogelijkheden te onderzoeken voor een model

arbeidsvoorwaardenregeling voor de doelgroep beschut werk.

  

SamenvattingControleprotocol 2019 van het Samenwerkingsverband

Het college heeft kennis genomen van het controleprotocol 2019 dat is

doorgestuurd door het SVHW.

Vastgoedinformatie heffing en waardebepaling (SVHW)

 

Besluit

Het college neemt kennis van het controleprotocol 2019 dat is doorgestuurd

door het SVHW.

 

  

SamenvattingVaststelling bestemmingsplan ‘Provincialeweg West

23B, Haastrecht’ Het college heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan

‘Provincialeweg West 23B Haastrecht. In dit bestemmingsplan wordt de 

bedrijfsbestemming van het perceel Provincialeweg West 23B te Haastrecht

omgezet naar een woonbestemming en een ruimte-voor ruimtewoning

mogelijk gemaakt.

Op het perceel zelf wordt een bedrijfsopstal gesloopt en verharding verwijderd

en het tekort aan sloopoppervlakte (voormalige bedrijfsbebouwing) vindt op

een ander perceel plaats. Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter

vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Besluit

Het college:

1. stemt in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Provincialeweg West 23B,

Haastrecht met IDN-code: NL.IMRO.1931.BP1905BG008-VG01 (geen

zienswijzen ingediend);

2. biedt het ontwerp- bestemmingsplan ‘Provincialeweg West 23B,

Haastrecht’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

3. stelt de raad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingDefinitief vaststellen eerder verleende subsidie

Hooijkaas Het college heeft besloten de in 2010 verleende subsidie voor het project

Hooijkaas ongewijzigd vast te stellen. Het project hield de ontwikkeling in van

woningen op de locatie Hooijkaas in Schoonhoven.

 

Besluit

Het college stelt de subsidie voor het project Hooijkaas ongewijzigd definitief

vast.

 

  

SamenvattingHuisvestingsprogramma (HVP) Onderwijs 2020

Het college heeft het huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vastgesteld.

Op dat programma zijn voorzieningen voor onderwijshuisvesting geplaatst

die gemeente en schoolbesturen vanaf 2020 willen realiseren.

 

 

Besluit

Het college stelt het huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vast.

 

  

SamenvattingVerlengen dienstverleningsovereenkomst met Stichting

Leergeld Zuid-Holland Midden In 2019 is de samenwerking met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden van

start gegaan. Hiermee is per 1 januari 2019 een deel van de uitvoering van 

de minima-kindregelingen, in handen gelegd van deze Stichting. Aan de hand

van een evaluatie van de eerste drie kwartalen verlengt het college de

samenwerking met een periode van vier jaar.

 

Besluit

Het college:

1. Verlengt de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Leergeld

Zuid-Holland Midden.

2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Sociale Zaken om

de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

3. Informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

4. Informeert de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein met een

brief.
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