
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 21 april 2020

 

21 april 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad iedere week met een Raadsinforma-

tiebrief over de verschillende inspanningen die organisatiebreed worden ge-

daan in het kader van de Coronacrisis.

Hierbij speelt niet alleen de crisisorganisatie een rol, maar ook nadrukkelijk

de zorg voor onze inwoners en onze eigen medewerkers.

 

Besluit

Akkoord met RIB, wethouder Sleeuwenhoek wordt gemandateerd de RIB nog

(iets) gewijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingBelastingmaatregelen ivm corona-crisis

Het college informeert de raad over de genomen belastingmaatregelen om

inwoners en bedrijven meer financiële ruimte te geven i.v.m. de Corona-crisis.

De informatie ziet op de stand van zaken per half april 2020

 

Besluit

Het college informeert de Raad over de genomen belastingmaatregelen i.v.m.

de Corona-crisis middels de RIB zoals opgenomen bij agendapunt hiervoor.

 

  

SamenvattingJaarrekening 2019 en begroting 2021 GR IBKW

Het college adviseert de raad in te stemmen met de jaarstukken 2019 en de

begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau

Krimpenerwaard.

 

 

Besluit

Het college:

1. Adviseert de raad kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de

Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard

(IBKW) en hierop geen zienswijzen in te dienen.

2. Adviseert de raad in te stemmen met de ontwerp programmabegroting

2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Ingenieursbureau

Krimpenerwaard (IBKW) en hierop een zienswijze in te dienen.

 

  

SamenvattingMandaat aan Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotter-

dam uitvoeren Tozo Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan het Regionaal Bureau

Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam voor de uitvoering van de Tijdelijke

Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.

 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent mandaat aan het college van B&W van de gemeente Rotter-

dam voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling

Zelfstandige Ondernemers (Tozo);

2. Geeft toestemming aan het college van B&W van de gemeente Rotter-

dam ondermandaat te verlenen voor de bevoegdheden genoemd

onder 1;

3. Bekrachtigt de reeds genomen Tozo-besluiten over de periode 1 maart

2020 tot en met de dag van inwerkingtreding van het besluit genoemd

onder 1

 

  

SamenvattingRegionale bedrijventerreinenstrategie definitief

Het college heeft ingestemd met het rapport voor de bedrijventerreinenstra-

tegie Midden-Holland en de daarbij behorende uitgangspunten. In deze stra-
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tegie wordt onder andere richting gegeven aan de toekomstige behoefte aan

bedrijfsterreinen binnen de regio Midden-Holland.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het rapport “Naar een bedrijven-terreinenstrategie voor

Midden-Holland, deel 1: Kwantitatieve verdieping van vraag en aan-

bod.”

2. Stuurt het rapport bedrijventerreinenstrategie door middel van bijgaan-

de RIB naar de raad.

 

  

SamenvattingBestemmingsplan woningbouw Jan Blankenstraat

Bergambacht Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Woningbouw

Jan Blankenstraat, Bergambacht vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt 

de bouw van maximaal vier woningen mogelijk. Het ontwerp-bestemmings-

plan is naar aanleiding van ingediende zienswijzen aangepast.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de nota van beantwoording zienswijzen;

2. Stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Woningbouw Jan

Blankenstraat, Bergambacht met kenmerk NL.IMRO.1931.BP1902DK024

-VG01 vast te stellen;

3. Stelt de gemeenteraad voor geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingJaarrekening en begroting Regio MH

Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de

jaarrekening 2019 en in te stemmen met de begroting 2021 van de regio

Midden Holland.

 

 

Besluit

Het college adviseert de raad:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regio Midden-Hol-

land.

2. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2021-2024 van

de Regio Midden-Holland en als zienswijze in te dienen in de tussen-

tijdse rapportage(s) 2020 en 2021 een meer actueel beeld te geven

over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de ontwikkeling

van de financiële positie van de regio Midden-Holland.
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