
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 17 december 2019
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BesluitOnderwerp

SamenvattingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeer

en Beheerregeling informatiebeheer. Het college heeft de aanwijzings- en benoemingsbesluiten gemeente

Krimpenerwaard 2020 en de beheerregeling informatiebeheer gemeente

Krimpenerwaard 2020 vastgesteld.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer vast te

stellen.

2. De Beheerregeling informatiebeheer gemeente Krimpenerwaard 2020

vast te stellen.

 

  

SamenvattingBudgethoudersregeling gemeente Krimpenerwaard

2020 Het College heeft de huidige Budgethoudersregeling Krimpenerwaard 2015

herzien en op onderdelen aangepast.

 

Besluit

Het College stelt de Budgethoudersregeling gemeente Krimpenerwaard 2020

vast.

 

  

SamenvattingCollectieve festiviteiten 2020 in Schoonhoven

Het college heeft voor de horeca gevestigd in Schoonhoven 6 data voor

collectieve festiviteiten aangewezen voor het jaar 2020. Op deze data is het

toegestaan om in de horeca-inrichting tot uiterlijk 01:00 uur meer geluid te

produceren.

 

Besluit

Het college stemt in met het aanwijsbesluit van de aangevraagde data

collectieve festiviteiten 2020 in Schoonhoven aan te wijzen als collectieve

festiviteiten.

 

  

SamenvattingEenmalige subsidie december 2019

Het college heeft besloten geen eenmalige subsidie te verlenen aan

Winkeliersvereniging ’t Carillon.

 

 

Besluit

Het college weigert voor het jaar 2019 een eenmalige subsidie te verlenen

van

€ 500,- aan Winkeliersvereniging ’t Carillon voor Wensboom december 2019.

 

  

SamenvattingVerkoop aandelen Eneco

Het college heeft besloten de aandelen Eneco te verkopen onder de

voorwaarde van instemming door de gemeenteraad.

 

 

Besluit

Het college besluit:

1. Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te

stemmen met verkoop van alle aandelen van de gemeente

Krimpenerwaard in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe

B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric

Power Co., Inc.., en daarmee;

a. In te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de

koopovereenkomst tussen Diamond Chubu Europe B.V., Mitsubishi

Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc., de verkopers en Eneco

Groep N.V.

b. In te stemmen met de te agenderen voorstellen in een algemene

vergadering van Eneco Groep N.V. voor de datum van
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aandelenoverdracht aan het consortium, die voortvloeien uit de

afspraken in de koopovereenkomst en die zien op:

• beëindiging van het aandeelhoudersconvenant tussen de AHC en

Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht,

• het verlenen van decharge van de aftredende leden van de raad van

commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum van

aandelenoverdracht

• de (eventuele her-)benoeming van leden van de raad van

commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum van

aandelenoverdracht

• het goedkeuren van een dividenduitkering over 2019

• eventuele aanvullende voorstellen die voortvloeien uit de afspraken

in de koopovereenkomst en voor een tijdige aandelenoverdracht

noodzakelijk zijn

• In te stemmen met de toetreding van deze gemeente tot de aanvullende

aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van Eneco

Groep N.V. die definitief besluiten hun aandelen te verkopen.

c. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan i) de wethouder

van de gemeente Rotterdam met deelnemingen in zijn of haar

portefeuille of een of meerdere door hem of haaraangewezen

ambtenaren en (ii) De Brauw Blackstone Westbroek N.V. voor de

uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de transactiedocumentatie,

waaronder de uiteindelijke aandelenoverdracht en de handelingen

onder I(b) hiervoor.

2. Legt dit besluit voor aan de raad door middel van bijgaand concept

raadsvoorstel inclusief de daarbij behorende bijlagen.

  

  

SamenvattingEvaluatie inkoop jeugdhulp/Wmo 2018-2020

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van de

regionale evaluatie van de inkoop jeugdhulp/Wmo 2018-2020.

 

Besluit

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van

de regionale evaluatie van de inkoop jeugdhulp/Wmo 2018-2020.

 

  

SamenvattingFinanciële steun rail map en eerste verkenning

Gouweknoop Het college heeft € 10.000,- beschikbaar gesteld voor het opleveren van een

rail map. Deze rail map is het eindresultaat van een haalbaarheidsstudie naar

de ontwikkeling van een P & R station nabij de Gouweknoop (gebied tussen

Gouda, Moordrecht en Waddinxveen).

 

Besluit

Het college besluit:

1. Het gezamenlijk initiatief van de gemeenten Gouda en Zuidplas om

een lobby te starten voor de ontwikkeling van een station Gouweknoop

te ondersteunen;

2. Hiervoor een werkbudget voor de regio beschikbaar te stellen van €

10.000,- voor het opleveren van een rail map.

3. Om de gevraagde bijdrage van € 10.000,- voor het werkbudget te

dekken uit het in april 2017 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde

krediet van € 550.000,- ten behoeve van de cofinanciering voor de

programma’s investeren in vernieuwen en gebiedsgericht werken.

 

  

SamenvattingHet omvormen van de begraafplaatsen Gouderak en

Ouderkerk aan den IJssel Het college heeft ingestemd met het maken van twee inrichtingsplannen voor

de gefaseerde omvorming van de begraafplaatsen Gouderak en Ouderkerk

aan den IJssel.

 

 

Besluit

1. Het college stemt in principe in met het omvormen van de

begraafplaatsen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel.

2. Het college gaat akkoord met de opdrachtverlening voor het uitwerken

van fase 2.

 

  

SamenvattingIntentieovereenkomst Transformatie bedrijfsterrein

Galgoord in Haastrecht Het college heeft ingestemd met de intentieovereenkomst tussen de gemeente

Krimpenerwaard en de projectontwikkelaar Adriaan van Erk voor de

transformatie van bedrijfsterrein Galgoord in Haastrecht.

Aanleiding voor het sluiten voor de intentieovereenkomst vormt de door

Adriaan van Erk gesloten koopovereenkomst inzake de verwerving van Gouda

Holland. In de intentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de

verkenningsfase, het plangebied (identiek aan het gebied waarvoor op 24

september 2019 een Voorbereidingsbesluit is genomen), de planning en het

communicatieplan.
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Besluit

Het college stemt in met de intentieovereenkomst Transformatie bedrijfsterrein

Galgoord in Haastrecht, versie 5 december 2019.

 

De burgemeester besluit de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling te

machtigen om de onderhavige intentieovereenkomst te ondertekenen.

 

  

SamenvattingMandatering archiefbeheer en het vervangen van de

papieren archiefbescheiden door digitale Het college heeft ingestemd met het mandateren van het archiefbeheer en

het vervangen van de papieren archiefbescheiden door digitale reproductiesreproducties bij de uitvoering van de mandaat taken

Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz) 2004 en de bij de uitvoering van de mandaat taken. Deze taken worden in het kader van

Participatiewet het Bijstand besluit zelfstandigen 2004 en de Participatiewet in mandaat

uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente

Rotterdam.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Het archiefbeheer voortvloeiend uit het mandaatbesluit

zelfstandigenregeling gemeente Krimpenerwaard 2018 te mandateren

aan de gemeente Rotterdam.

2. tot vervanging van de papieren archiefbescheiden door digitale

reproducties van de mandaat taken Bbz en Participatiewet bij het RBZ

van de gemeente Rotterdam.

 

  

SamenvattingGunning onderhoud van asfalt- en

elementenverhardingen Met ingang van 1 januari 2020 wordt een nieuwe raamovereenkomst

aangegaan voor asfalt- en elementenverharding voor twee jaar.

 

Besluit

Het college stemt in met de uitkomsten van de aanbesteding voor asfalt- en

elementverhardingen.

 

  

SamenvattingOntwerp bestemmingsplan Groeneweg 2 in Stolwijk

Het college is akkoord met het ontwerp bestemmingsplan Groeneweg 2 in

Stolwijk en stelt hiervoor geen exploitatieplan op.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Groeneweg 2 in Stolwijk

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1810BG020-ON01, d.d. 18 oktober

2019;

2. Stelt voor het ontwerp bestemmingsplan Groeneweg 2 in Stolwijk

geen exploitatieplan op.

  

SamenvattingVerlengde pleegzorg voor alleenstaande minderjarige

vluchtelingen Sinds 1 juli 2018 kunnen jongeren van hun 18e tot 21e blijven in het pleeggezin

waar ze zijn opgegroeid. Het college heeft besloten dit ook voor alleenstaande

minderjarige vluchtelingen mogelijk te maken. Het vergroot voor deze jongeren

de kansen op een goede start en voorkomt uitgaven die anders nodig zijn

voor huisvesting en eventueel voor uitkeringen en begeleiding.

 

Besluit

Het college:

1. besluit om de pleegzorgtrajecten voor alleenstaande minderjarige

vluchtelingen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt te verlengen

en daarmee te financieren tot de leeftijd van 21 jaar;

2. besluit tot het sluiten van de bijgaande overeenkomst met de

zorginstelling Nidos voor de uitvoering van de pleegzorgtrajecten van

1 juni 2019 tot 31 december 2021.

 

  

SamenvattingRegionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019

Het college heeft de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019

vastgesteld en de raad daarover geïnformeerd. In de Regionale Agenda Wonen

worden de gemeenschappelijke ambities van de regio beschreven.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 vast.

2. Informeert de gemeenteraad over bovengenoemd besluit middels

bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
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SamenvattingRegionale Projectenlijst Woningbouw 2018

Het college heeft kennis genomen van de Regionale Projectenlijst Woningbouw

2018 en de gemeenteraad over dit document geïnformeerd. De regionale

projectenlijst woningbouw geeft inzicht in de actuele woningbouwplannen

met 10 en meer nieuwbouwwoningen van de gemeenten in de regio Midden-

Holland vanaf 1 juli 2018.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de Regionale Projectenlijst Woningbouw 2018.

2. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst

Woningbouw 2018 middels een Raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingVerlengen van de opstal- en inboedelverzekering

Het college heeft besloten de opstal- en inboedelverzekering met 1 jaar te

verlengen bij onze huidige verzekeraars met een aangepaste premie en eigen

risico.

 

Besluit

Het college besluit de opstal- en inboedelverzekering met 1 jaar te verlengen

bij de huidige verzekeraars.

 

  

SamenvattingVerlenging contracten routegebonden vervoer en

tariefaanpassing Het college heeft ingestemd met verlenging van de contracten voor

routegebonden vervoer met Willemsen de Koning en Personenvervoer

Wegman tot en met 31 juli 2021 en de tariefaanpassing voor Personenvervoer

Wegman.

 

Besluit

Het college besluit:

1. de contracten voor het routegebonden vervoer met Personenvervoer

Wegman en Willemsen de Koning te verlengen tot en met 31 juli 2021.

2. een tariefaanpassing door te voeren, met terugwerkende kracht vanaf

13 mei 2019, conform scenario 1 van de memo Verlenging contract

en tariefaanpassing routegebonden vervoer met Personenvervoer

Wegman.

 

  

SamenvattingVoorstel gebruik grondstoffencentrum Krimpen aan

den IJssel Het college informeert het college van Krimpen aan den IJssel over het besluit

voorstel gebruik grondstoffencentrum. Gekozen is voor de uitbreiding van

het afvalbrengstation in Bergambacht per 1 januari 2020.

 

 

Besluit

Het college:

1. informeert het college van Krimpen aan den IJssel over het besluit op

het voorstel gebruik grondstoffencentrum.

 

  

Samenvatting1e wijziging Legesverordening 2020

Het college heeft de legestarieven 2020 voor reisdocumenten en rijbewijzen

vastgesteld.

 

 

Besluit

Het College stelt de 1e wijziging van de Legesverordening 2020 vast.

 

  

Samenvatting1e Voortgangsrapportage 2019 Programma

Veenweiden Krimpenerwaard Het college heeft de raad geïnformeerd over de 1e Voortgangsrapportage

2019 Programma Veenweiden Krimpenerwaard.

 

Besluit

Het college:

1. stelt de Raadsinformatiebrief vast;

2. stuurt de Raadsinformatiebrief met deel I van de 1e

Voortgangsrapportage 2019 Programma Veenweiden Krimpenerwaard

ter informatie naar de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingAanbiedingsbrief van GS inzake de Rapportage

Interbestuurlijk Toezicht over 2018 Het college heeft besloten schriftelijk te reageren op de rapportage van

Gedeputeerde Staten over de wijze waarop de gemeente Krimpenerwaard
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haar taken op het ruimtelijk-fysieke domein in 2018 heeft uitgevoerd en heeft

de raad hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college;

1. Reageert op de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 vanuit

Gedeputeerde Staten door middel van bijgaande brief.

2. Stelt de raad op de hoogte van de rapportage door middel van

bijgaande RIB

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief bezwaar last onder

bestuursdwang Stolwijk Op 16 februari 2019 vond er een brand plaats in Stolwijk aan de Industrieweg.

Bij deze brand is asbest vrijgekomen. Het college heeft besloten aan de

eigenaar van het pand waar de brand plaatsvond een spoedeisende last onder

bestuursdwang op te leggen. De kosten verband houdend met de sanering

van het openbaar gebied zijn door de gemeente verhaald op de eigenaar. De

eigenaar heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college. Het college

heeft een besluit genomen op het bezwaar en heeft deze beslissing gedeeld

met de gemeenteraad.

 

Besluit

Het college besluit de raadsinformatiebrief betreffende het bezwaar tegen de

spoedeisende last onder bestuursdwang aangaande de asbestbrand van 16

februari 2019 te Stolwijk vast te stellen.

 

  

SamenvattingGedoogbeschikking Benedenheulseweg 39 te Stolwijk

Het college heeft besloten een gedoogbeschikking te nemen ten aanzien van

de Benedenheulseweg 39 te Stolwijk voor een paardenbak inclusief materiaal

in de bak, de daarbij behorende omheining en drainage onder de paardenbak.

 

Besluit

Het college neemt een gedoogbeschikking ten aanzien van de paardenbak

inclusief materiaal in de bak en de daarbij behorende omheining en drainage

onder de paardenbak.

 

  

SamenvattingSubsidieregeling stimulering Krimpenerwaard 75 jaar

vrij Het college heeft de subsidieregeling stimulering Krimpenerwaard 75 jaar

vastgesteld.

 

Besluit

Het college stelt de subsidieregeling stimulering Krimpenerwaard 75 jaar vrij

vast.

 

  

SamenvattingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:57 Apv (loslopende

honden) In het kader van milieu, hygiënische- en veiligheidsoverwegingen is het

gewenst plaatsen en een periode aan te wijzen waar en wanneer honden niet

aanwezig mogen zijn en waar en wanneer een aanlijngebod geldt in het

recreatiegebied Krimpenerhout te Krimpen aan de Lek en het Loetbos te

Lekkerkerk.

 

Besluit

Het college stemt in met het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:57 Apv (loslopende

honden).

 

  

SamenvattingAnterieure overeenkomst Locatie Goudriaan te

Ouderkerk aan den IJssel Het college gaat een anterieure overeenkomst aan met Vabo Ontwikkeling

B.V. en Vastgoedraad B.V. voor de woningbouwontwikkeling op het

voormalige terrein van Goudriaan Transport B.V. te Ouderkerk aan den IJssel.

De grond wordt verkocht en de raad is hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het aangaan van de anterieure overeenkomst met Vabo

Ontwikkeling B.V. en Vastgoedraad B.V. voor de

woningbouwontwikkeling op het voormalige terrein van Goudriaan

Transport B.V. te Ouderkerk aan den IJssel.

2. Stemt in met de verkoop van de grond.

3. Informeert de raad per raadsinformatiebrief.

  

De burgemeester:

Machtigt de portefeuillehouder om de overeenkomst te tekenen.
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SamenvattingUitvoeren van de Wet normalisering rechtspositie

ambtenaren Het college heeft een besluit genomen voor het uitvoeren van de Wet

normalisering rechtspositie ambtenaren. Hierdoor wijzigt de juridische status

van de arbeidsrelatie. De ambtelijke aanstelling wordt op 1 januari 2020

vervangen door een arbeidsovereenkomst volgens het civiele arbeidsrecht.

Vanaf dat moment gelden de bepalingen het Burgerlijk Wetboek, de wet op

de CAO en het personeelshandboek.

 

Besluit

Het college:

1. stelt het personeelshandboek gemeente Krimpenerwaard vast;

2. bepaalt dat het personeelshandboek vanaf 1 januari 2020 geldt;

3. trekt alle huidige “lokale” arbeidsvoorwaarden met ingang van 1

januari 2020 in;

4. stemt in met de arbeidsovereenkomst voor zittende en nieuwe

werknemers;

5. stemt in met de arbeidsovereenkomst voor de Buitengewoon

Ambtenaar Burgerlijke Stand;

6. wijst de (loco) gemeentesecretaris(sen) en de Buitengewoon

Ambtenaar Burgerlijke Stand aan voor het uitoefenen van

publiekrechtelijke bevoegdheden.

7. verleent mandaat aan de afdelingsmanager BMO tot het aangaan en

wijzigen van de arbeidsovereenkomsten

8. verleent mandaat aan de gemeentesecretaris om alle technische

wijzigingen van het personeelshandboek vast te stellen;

 

  

SamenvattingInformatiebeveiligingsbeleid 2020-2022

Het college heeft het Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 vastgesteld en

daarmee de kaders voor de informatiebeveiliging bij de gemeente

Krimpenerwaard voor de komende drie jaar bepaald.

 

 

Besluit

Het college stelt het informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 vast.

 

  

SamenvattingOverdracht gemeentelijke jongerenwerkers naar

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland Het college heeft besloten de gemeentelijke jongerenwerkers over te dragen

aan de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

 

Besluit

Het college:

1. draagt de gemeentelijke jongerenwerkers over aan de Stichting Jeugd

en Jongerenwerk Midden Holland.

2. compenseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland

voor de overheadkosten die in 2020 gemaakt worden.

3. brengt deze kosten van €17.858,00 ten laste van het knelpuntenbudget.

 

  

SamenvattingOnderzoek naar uitbreiding

overnachtingsmogelijkheden in gemeente

Krimpenerwaard

Het college heeft ingestemd om het behoefte onderzoek naar uitbreiding

overnachtingsmogelijkheden te laten uitvoeren. Het behoefte onderzoek richt

zich op de uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden in de gemeente

Krimpenerwaard. De doelstelling van het onderzoek naar de uitbreiding van

overnachtingsmogelijkheden is ingedeeld in een marktonderzoek en een

ruimtelijk onderzoek.

 

Besluit

Het college stemt in met de bestuursopdracht “Behoefte onderzoek

overnachtingsmogelijkheden”.

 

  

SamenvattingInzetten OV Meedoenpas (Arriva) t.b.v. ouderen

Het college gaat een dienstverleningsovereenkomst aan met busmaatschappij

Arriva waardoor inwoners, die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben

en een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm, gebruik kunnen

maken van een gratis OV-chipkaart. Het college informeert de raad, de

Cliëntenraad en

de Adviesraad Sociaal Domein over de inzet van deze voorziening.

 

Besluit

Het college:

1. Gaat een dienstverleningsovereenkomst aan met Arriva voor het

inzetten van een gratis vervoersvoorziening van ouderen.

2. Wijkt af van het inkoop-en aanbestedingsbeleid.

3. Stelt de Beleidsregels OV-Meedoenpas Ouderen Krimpenerwaard

2020 vast.

4. Informeert de gemeenteraad per brief over deze voorziening.

Gemeenteblad 2020 nr. 12167 16 januari 20206



5. Informeert de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein middels

een kopie van de onder 5 genoemde brief.

  

De burgemeester:

Machtigt de portefeuillehouder sociale zaken tot het ondertekenen van de

dienstverleningsovereenkomst- en bijbehorend addendum.

 

  

SamenvattingGeschillenbeslechting CAO Gemeenten

De CAO Gemeenten verplicht de werkgever om voor arbeidsgeschillen een

eigen of regionale geschillencommissie in te stellen. Het college maakt de

keuze om aan te sluiten bij een regionale arbeidsgeschillencommissie. Dit is

de regionale arbeidsgeschillencommissie van Servicepunt 71. Deze

geschillencommissie behandelt arbeidsgeschillen op het gebied van de

uitvoering van een functiewaarderingssysteem, Van werk naar werk-trajecten

en de individuele uitwerking van een sociaal plan of sociaal statuut. Een advies

van de geschillencommissie is zwaarwegend.

 

Besluit

Het college:

1. sluit aan bij de regionale geschillencommissie Servicepunt71 voor de

periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

2. verleent de algemeen directeur/gemeentesecretaris volmacht om

gebruik te maken van bemiddeling door een gecertificeerde jurist van

Servicepunt71.

3. verleent het mandaat aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris

om een contactpersoon namens de werkgever af te vaardigen bij de

mondelinge behandeling van een geschil.

4. verwerkt de “vaste” aansluitkosten van € 1.750,-- in de eerste

tussenrapportage 2020.

 

  

SamenvattingVaststellen ‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2020’

Het college stelt de raad voor om de ‘Bouwverordening Krimpenerwaard

2020’ vast te stellen en de ‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2016’ en de

‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2016 eerste wijziging’ in te trekken.

 

Besluit

Het college:

1. stelt de raad voor om de ‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2020’

vast te stellen.

2. stelt de raad voor om de ‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2016’

en de ‘Bouwverordening Krimpenerwaard 2016 eerste wijziging’ in te

trekken.

 

  

SamenvattingVerlengen overeenkomst Uitvoering Brede Impuls

Combinatiefunctionaris Cultuur met één schooljaar In afwachting van de Cultuurnota verlengt het college de overeenkomst voor

de inzet van de combinatiefunctionaris met de Stichting Kinderopvang

Schoonhoven (SKOS met één schooljaar. Omdat het bedrag in de loop van

de jaren is opgelopen tot boven de €25.000, is een collegeakkoord nodig voor

het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De kosten zijn gedekt.

 

Besluit

Het college besluit om:

1. De overeenkomst van opdracht Uitvoering Brede Impuls

Combinatiefunctionaris Cultuur met de Stichting Kinderopvang

Schoonhoven te verlengen met één schooljaar, met terugwerkende

kracht per 1 september 2019 t/m 31 juli 2020.

2. Op grond van artikel 3.6 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid af te

wijken van dit beleid en de opdracht ad € 5.289 ex BTW enkelvoudig

onderhands te gunnen.

 

  

SamenvattingVerlenging opdracht Team Sportservice

Krimpenerwaard tbv uitvoering combinatiefuncties Het college heeft de gunning van de uitvoering van de combinatiefuncties

aan Team Sportservice Krimpenerwaard (2018-2019) met een jaar verlengd 

(tot en met 2020). Met het ondertekenen van de overeenkomst formaliseert

het college de uitvoering van het derde jaar. Het uitvoeringsprogramma 2020

vormt het inhoudelijke kader voor de activiteiten in 2020.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het uitvoeringsprogramma tbv de uitvoering van

de combinatiefuncties;
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2. Stemt in met het verlengen van de Opdracht tot overeenkomst tussen

Team Sportservice en de gemeente Krimpenerwaard;

 

De burgemeester mandateert de portefeuillehouder Sport om de overeenkomst

te ondertekenen.

 

  

SamenvattingZienswijze voorgenomen fusie Woningstichting

Gouderak met Mozaïek Wonen Het college staat niet afwijzend tegenover de voorgenomen fusie tussen

Woningstichting Gouderak en Stichting Mozaïek Wonen. Het college maakt

haar zienswijze kenbaar middels een brief aan Woningstichting Gouderak.

 

Besluit

Het college:

1. Staat niet afwijzend tegenover de fusie tussen Woningstichting

Gouderak en Stichting Mozaïek Wonen

2. Informeert Woningstichting Gouderak over bovenstaand besluit

middels een brief met de zienswijze.

 

  

 

Gemeenteblad 2020 nr. 12167 16 januari 20208


