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3 december  201 9
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingAanwijzen van vuurwerkvrije zones op 31 december

2019 Ter voorkoming van gevaar, schade en vermindering van (geluids)overlast

hebben burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard op 31 december

tussen 18.00 uur ’s avonds en 1 januari 2020 02.00 uur ’s nachts 14 locaties

aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Bij 8 kerken is het niet toegestaan om op 31 december 2019

consumentenvuurwerk te gebruiken tussen 18.00 uur en 21.30 uur in een

straal van 50 meter rond het kerkgebouw. Ook is het verboden om op 31

december 2019 tussen 18.00 uur en 1 januari 2020 02.00 uur

consumentenvuurwerk te gebruiken in een straal van 100 meter rond een

aantal zorgcentra en dierenverblijven. De vuurwerkvrije zones worden d.m.v.

borden afgebakend.

 

Besluit

Het college stemt in met het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 (vuurwerkvrije

zones).

 

  

SamenvattingJaarrekening 2018 Stichting CVV

De jaarrekening 2018 van de Stichting CVV Midden-Holland is op 7 november

2019 vastgesteld door de vereffenaar van de Stichting in liquidatie en

aangeboden aan de gemeenten ter goedkeuring. Door het faillissement van

Wegman is er een tekort ontstaan waarvoor de Stichting een bijdrage vraagt.

De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college besluit:

1. de jaarrekening 2018 van de Stichting CVV (in liquidatie) goed te keuren

met kennisneming van de oordeelonthouding van de accountant.

2. de raadsinformatiebrief over de jaarrekening en het ontstane tekort

te verzenden aan de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingUitwerkingsproces voetbalaccommodaties

Het college informeert de gemeenteraad over het uitwerkingsproces van de

uitgangspunten uit het sportaccommodatieplan over voetbalaccommodaties.

Dit proces wordt samen met de voetbalverenigingen ingericht.

 

Besluit

Het college:

1. informeert de raad over het uitwerkingsproces voetbal;

2. mandateert wethouder Sleeuwenhoek om na de bijeenkomst met alle

voetbalverenigingen de raadsinformatiebrief zo nodig te wijzigen.

 

  

SamenvattingVorming team managementondersteuning - definitief

Het college heeft besloten om het voorgenomen besluit voor de vorming van

het team managementondersteuning, onder aansturing van een teamleider,

definitief te maken. Hiermee wordt invulling gegeven aan het kader van de

besturingsfilosofie waarbij de ondersteunende functies zoveel mogelijk in

organisatie-eenheden worden gebundeld. Vanuit dit principe is het logisch

dat alle managementassistenten in één team managementondersteuning

worden ondergebracht binnen de afdeling BMO.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van de door de WOR-bestuurder en de OR gedeelde

documenten;

2. stemt in met de definitieve vorming van het team

managementondersteuning binnen de afdeling BMO;
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3. regelt de aansturing van zowel het team managementondersteuning

als het team bestuur- en directiesecretariaat door een teamleider,

afdeling BMO.

 

  

SamenvattingBegroting 2020 en jaarrekening 2018 Waterbos

Zowel de begroting 2020 als de jaarrekening 2018 van Waterbos BV zijn door

het college goedgekeurd. De stukken worden ter informatie aangeboden aan

de raad middels een raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college:

1. stemt in met de begroting 2020 en met de jaarrekening 2018 van

Waterbos BV

2. stuurt de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 van Waterbos BV

met een Raadsinformatiebrief naar de Raad.

 

  

SamenvattingBezoek Zijne Majesteit de Koning

Het college heeft de raad geïnformeerd over het bezoek van Zijne Majesteit

de Koning.

 

 

Besluit

Het college informeert de raad met bijgaande raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingVergoedingen Niet Gesprongen Explosieven (NGE)-

projecten Beijersche Bocht Ten behoeve van de herinrichting van de natuur in het Veenweiden (Beijersche

Bocht) is een explosieven detectieonderzoek verricht. De gemeente heeft 

hiervoor kosten gemaakt. Via de zogeheten "Bommenregeling" van het 

Gemeentefonds kan de gemeente een suppletie-uitkering aanvragen bij het

ministerie van BZK voor 70% van de gemaakte explosieven detectiekosten.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen om de werkelijke kosten ten aanzien

van het explosievenonderzoek voor project “Beijersche Bocht” in 2019

vast te stellen op € 37.130,00,- exclusief btw.

2. Op basis van overeenkomstig raadsbesluit een verzoek in te dienen

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

om in aanmerking te komen voor een suppletieuitkering vanuit de

‘Bommenregeling’ ter hoogte van 70% van € 37.130,00 = € 25.991,00.

 

  

SamenvattingVergoedingen Niet Gesprongen Explosieven (NGE)-

projecten Kadijkselaan In zes bouwkavels aan de Kadijkselaan in Bergambacht is een explosieven

detectie- en opsporingsonderzoek verricht en zijn bij verdacht gebied

benaderingswerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente heeft hiervoor kosten

gemaakt. Via de zogeheten "Bommenregeling" van het Gemeentefonds kan

de gemeente een suppletie-uitkering aanvragen bij het ministerie van BZK

voor 70% van de gemaakte explosieven opsporingskosten.

 

 

Besluit

Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen om de werkelijke kosten ten aanzien

van het explosievenonderzoek voor project “Kadijkselaan” in 2019

vast te stellen op € 59.808,00,- exclusief btw.

2. Op basis van overeenkomstig raadsbesluit een verzoek in te dienen

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

om in aanmerking te komen voor een suppletieuitkering vanuit de

‘Bommenregeling’ ter hoogte van 70% van € 59.808,00 = € 41.865,60.
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