
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 28 april 2020

 

28 april 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad over de situatie en maatregelen rond

de coronacrisis.

 

Besluit

In overleg met de wethouders Boere en Sleeuwenhoek wordt de tekst aange-

past. De burgemeester wordt gemandateerd om de gewijzigde RIB vast te

stellen.

 

  

Samenvattingconcept programmabegroting 2021 RDOG HM voor

zienswijze Het college stelt voor om de raad kennis te laten nemen van zowel de jaarre-

kening 2019, de 1e begrotingswijziging 2020, het programmaplan RDOG2024

en de concept-programmabegroting 2021

 

van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG

HM) en op de laatste een zienswijze in te dienen ten behoeve van het opnemen

van de gevolgen van het coronavirus voor

de ontwikkeling van de financiële positie van de Gemeenschappelijke Regeling

in de tussentijdse rapportage(s) 2020 en 2021. Ten aanzien van de 1e begro-

tingswijziging 2020 stelt het college voor geen zienswijze in te dienen.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de RDOG HM.

2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 RDOG HM en als

zienswijze in te dienen dat we instemmen met de businesscase RDOG

2024 en ons kunnen vinden in de doelen van het programma om de

RDOG in een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te laten

volgroeien. Hierdoor zal er een organisatie ontstaan die beter mee

kan bewegen met de veranderingen in de maatschappij.

3. Kennis te nemen van het programmaplan RDOG2024.

4. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2021-2024 RDOG

HM en als zienswijze in te dienen in de tussentijdse rapportage(s) 2020

en 2021 om een meer actueel beeld te geven over de mogelijke gevol-

gen van het coronavirus voor de ontwikkeling van de financiële positie

van de RDOG HM.

5. In te stemmen met de zienswijzenbrief en deze te laten afdoen door

het college.

 

  

Samenvatting(Meerjaren)Begroting 2021-2025 en Jaarrekening 2019

SVHW De jaarrekening 2019, de Begroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2025

zijn ontvangen van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing

en Waardebepaling (SVHW). De raad wordt voorgesteld om een zienswijze

in te dienen op de Begroting 2021 en de stukken voor kennisgeving aan te

nemen.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 van het SVHW.

2. In te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2021-2025 van

het SVHW en als zienswijze in te dienen om (in de tussentijdse rappor-

tages) 2020 en 2021 een meer actueel beeld te geven van de gevolgen

van het Coronavirus voor de ontwikkeling van de financiële positie

van het SVHW.
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3. In te stemmen met de verwerking van de hogere bijdrage in de Begro-

ting 2021-2024 van de gemeente Krimpenerwaard.

 

  

SamenvattingInvulling hoogbouw (zilver-)vakschool Schoonhoven

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de

realisatie van een beschut woonconcept in de leegstaande hoogbouw van de

 

voormalige (zilver-)vakschool in Schoonhoven. De beschutte woonplekken

worden aangeboden door een zorgpartij en mogelijk wordt een klein deel van

de appartementen verhuurd in de vrije huursector.

 

Besluit

Het college besluit om:

1. Medewerking te verlenen aan realisatie van beschutte woonvorm in

de leegstaande hoogbouw van de voormalige (zilver-)vakschool in

Schoonhoven.

2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te infor-

meren over dit besluit.

 

  

SamenvattingJaarstukken 2019 en ontwerp-programmabegroting

2021 Streekarchief Midden-Holland De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en

de ontwerpprogrammabegroting 2021 van het Streekarchief Midden-Holland. 

Vervolgens op de ontwerpprogrammabegroting 2021 en een zienswijze in te

dienen.

 

Besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke

regeling Streekarchief Midden-Holland

2. De volgende opmerking met betrekking tot de jaarstukken 2019 van

het Streekarchief Midden-Holland in te dienen:

De raad is het niet eens met het verwerken van de hogere gemeentelijke bij-

drage in de jaarrekening 2019 van SAMH van € 45.933 zonder dat hierover

vooraf besluitvorming heeft plaatsgevonden. Een dergelijke verhoging had

via een tussentijdse rapportage en begrotingswijziging in 2019 moeten

plaatsvinden. Voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage had boven-

dien een zienswijze procedure gevoerd moeten worden. Zonder een dergelijke

besluit had het volledige negatieve saldo van € 74.339 gepresenteerd moeten

worden. Daarnaast is de aanpassing van de begroting 2019 pas in maart 2020

vastgesteld. Dit is in strijd met artikel 192 van de Gemeentewet. Tevens is

door de accountant een begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd van €

126.000. Op basis van bovenstaande bevindingen is de raad van Krimpener-

waard van mening dat het financieel beheer bij SAMH onvoldoende is en dat

dit verbeterd moet worden.

 

3. Niet in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024

van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland

en als zienswijze in te dienen;

De onderbouwing om met ingang van 2021 een structurele verhoging van

5% te rechtvaardigen is onvoldoende. De huidige ‘producten en diensten ca-

talogus’ (PDC) voorziet niet in de mogelijkheid om de kosten en het volume

van diensten en producten te koppelen aan de jaarrekening en de begroting.

De onderbouwing van de omvang van de deelnemersbijdrage is daarmee

incompleet. De gemeente Krimpenerwaard is van mening dat, tot op het

moment dat de PDC voldoende onderbouwing geeft aan een begroting, niet

tot een structurele verhoging van 5% kan worden overgegaan.

 

4. Met betrekking tot de toekomstbestendigheid van SAMH als zienswijze

in te dienen om het bestuur van SAMH op te roepen na te denken en

in 2020 met voorstellen te komen over de toekomst van SAMH en een

structureel financiële gezonde bedrijfsvoering.

 

  

SamenvattingOpdracht uitwerkingsplan voetbalaccommodaties

Het college heeft besloten externe adviseurs in te zetten om de uitwerking

van de harmonisatie van voetbalaccommodaties te begeleiden.

 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent Drijver en partners en Soulconsult b.v. opdracht voor de uit-

werking van de harmonisatie van voetbalaccommodaties
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2. Wijkt daarmee af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

  

SamenvattingStichting Vlister Openlucht Baden

Het college heeft kennis genomen van het verslag van de verkenner inzake

Vlister Openlucht Baden en de reactie van het VOB-bestuur daarop. Besloten

 

is om de aanbeveling om een waarnemer aan te stellen niet over te nemen,

met de VOB in gesprek te gaan over de verbinding met de Stolwijkse samen-

leving en het dossier terug te beleggen bij de wethouder sport. De raad is op

de hoogte gebracht door middel van een raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college:

1.    Neemt kennis van het verslag ‘Verkenning inzake Vlister Openlucht Baden’;

2.    Neemt kennis van de reactie van het VOB-bestuur op het verslag van de

verkenner;

3.    Besluit de aanbeveling van de verkenner om voor twee jaar een waarne-

mer aan te stellen niet over te nemen;

4. Besluit in gesprek te gaan met het VOB-bestuur inzake maatschappelijk

draagvlak onder de Stolwijkse samenleving voor de beleidskeuzes

van het stichtingsbestuur betreffende de toekomstplannen van

zwembad De Loete in Haastrecht;

5.    Belegt het dossier bij de portefeuillehouder Sport;

6.    Informeert de raad over de bevindingen van de verkenner en de genomen

besluiten middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingVerzameladvies eenmalige subsidies april 2020

Het college weigert een eenmalige subsidie te verlenen aan stichting Classic

Events Krimpenerwaard en een inwoner. Het college verleent een eenmalige

subsidie aan Stichting Het Platteland.

 

 

Besluit

Het college:

1. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen van €

604,- aan stichting Classic Events Krimpenerwaard voor Haastrecht

Klassiek;

2. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen van €

600,- aan een inwoner voor het aanleggen van een groen dak;

3. Verleent (mits de andere gemeenten ook een bijdrage doen) voor de

jaren 2020 en 2021 een eenmalige subsidie van totaal € 3.500,- aan

Stichting Het Platteland voor Herman de Manweekenden.

 

  

SamenvattingZienswijze begroting ODMH

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert de wettelijke milieutaken

uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Jaarlijks stelt de ODMH daarvoor een

programmabegroting op. De ODMH legt ook

 

jaarlijks met de financiële jaarstukken verantwoording af aan de gemeente.

Het college legt de concept-programmabegroting 2021-2024 en de jaarstukken

2019 voor aan de gemeenteraad en stelt daarbij voor een zienswijze in te

dienen op de programmabegroting.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst

Midden-Holland;

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

Omgevingsdienst Midden-Holland en als zienswijze in te dienen om

in de tussentijdse rapportage(s) 2020 en 2021 een meer actueel beeld

te geven over de mogelijke gevolgen van het coronavirus en de uitge-

stelde inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de ontwikkeling

van de financiële positie van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

  

SamenvattingZienswijzen Jaarstukken Promen 2019

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling van de Sociale

Werkvoorziening Promen heeft op 16 april jl. de Jaarstukken Promen 2019 en

 

de kaders/uitgangspunten voor de primitieve begroting Promen 2021 voorlopig

vastgesteld. Eveneens heeft het bestuur de jaarstukken 2019 van ProWork en

de kaders/uitgangspunten voor de primitieve begroting 2021 van ProWork

vastgesteld. Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van de stukken

met betrekking tot Promen
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stelt het college de gemeenteraad voor om zienswijzen in te dienen. De

stukken over ProWork zijn ter kennisname. ProWork maakt als besloten ven-

nootschap onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling. Het bestuur

van de gemeenschappelijke regeling is de toezichthouder op de besloten

vennootschap en stelt als zodanig de jaarstukken vast. Over de stukken van

ProWork worden geen zienswijzen, maar bevindingen ingediend.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening Promen 2019 en het Maatschap-

pelijk Jaarverslag ProWork 2019 en de (kaders en uitgangspunten voor

de) primitieve begroting ProWork 2021;

2. In te stemmen met de primitieve begroting Promen 2021, inclusief de

meerjarenraming 2022-2024 en als zienswijzen in te dienen:

• verzoek om (in de tussentijdse 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 Promen;

• instemming met het toevoegen van het rekeningresultaat 2019 aan

het weerstandsvermogen.

 

  

Samenvattingbeslissing op bezwaar ten aanzien van het verzoek om

herinrichting van graf OP-1/A-200. Het college heeft een verzoek tot herinrichting van graf OP-1/A-200 bij besluit

van 8 november 2019 afgewezen. Belanghebbenden hebben hiertegen bezwaar 

gemaakt. Naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke commissie

bezwaarschriften besluit het college het bezwaar gegrond te verklaren. Op

grond van de hardheidsclausule verleent het college toestemming om tot

herinrichting van graf OP-1/A-200 over te gaan.

 

Besluit

Het college besluit het bezwaar gegrond te verklaren, het primaire besluit te

herroepen en toestemming te geven voor de herinrichting van graf OP-1/A-

200 op de algemene begraafplaats te Lekkerkerk.

 

  

Samenvattingconcept-begroting 2021 Groenalliantie

De gemeente Krimpenerwaard is deelnemer in de Gemeenschappelijke Rege-

ling Groenalliantie Midden-Holland e.o. Op grond hiervan dient de raad te

 

beoordelen of zij kan instemmen met de concept-programmabegroting 2021.

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de begroting, maar hierop

wel een zienswijze in te dienen. De zienswijze houdt in dat de Groenalliantie

blijvend gevraagd wordt te anticiperen op de financiële onzekerheid na 2025.

Daarnaast wordt geadviseerd de gehele investeringsreserve van de Krimpe-

nerwaard op korte termijn in te zetten voor duurzame investeringen in het

gebied.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Groenalliantie.

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

de Groenalliantie en als zienswijze in te dienen; blijvende aandacht

voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 en de investeringsreserve

Krimpenerwaard te benutten.

 

  

SamenvattingHerontwikkeling van het perceel West Vlisterdijk 64 in

Vlist Het college heeft ingestemd met het principeverzoek om een nieuw bestem-

mingsplan op te stellen waarmee na beëindiging van een agrarisch bedrijf 

een woonbestemming ten behoeve van 11 woningen wordt mogelijk gemaakt

aan de West Vlisterdijk 64 in Vlist.

Door de bestaande stallen en schuren om te bouwen tot woonruimte kan

zonder toevoeging van de hoeveelheid bebouwing voorzien worden in de

woningbehoefte in de kern Vlist en het behoud van een monumentale boer-

derij. Herinrichting van het terrein zorgt daarnaast voor ruimtelijke kwaliteits-

winst.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het principeverzoek om een nieuw bestemmingsplan op

te stellen waarmee na beëindiging van een agrarisch bedrijf een

woonbestemming ten behoeve van 11 woningen wordt mogelijk ge-

maakt aan de West Vlisterdijk 64 in Vlist;

2.    Geeft opdracht een anterieure overeenkomst af te sluiten met de initiatief-

nemer van voorliggend plan.
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SamenvattingJaarrekening 2019 GR Bureau OVL

Het college adviseert de gemeenteraad kennis te nemen van de jaarstukken

2019 en hierover een zienswijze in te dienen.

 

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke

Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede;

2. Een zienswijze in te dienen over het ontwerpbesluit resultaatbestem-

ming van de jaarrekening 2019.

 

  

SamenvattingJaarstukken VRHM

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de jaar-

rekening 2019, ontwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen

2022-2024 van de GR VRHM.

 

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio

Hollands Midden.

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

de GR VRHM en hiertegen als zienswijze in te dienen om 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

en de financiële positie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

  

SamenvattingOntwerp BP Hoenkoopse Buurtweg 32 en nabij 26

Haastrecht Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Hoenkoopse

Buurtweg 32 en nabij 26 Haastrecht en hiervoor geen exploitatieplan op te 

stellen. Dit plan voorziet in de wijziging van een intensieve pluimveehouderij

naar een bedrijf in assemblage en handel in landbouwmachines en een cara-

vanstalling op nummer 32. Nabij nummer 26 wordt een ruimte-voor-ruimte

woning gerealiseerd op basis van de 1323m2 voormalige agrarische bebou-

wing die niet meer terug wordt gebouwd op nummer 32.

 

Besluit

Het college:

1.    Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 32

en nabij 26 Haastrecht met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1905BG011-ON01;

2.    Stelt voor het ontwerp bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 32 en

nabij 26 Haastrecht geen exploitatieplan op.
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