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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad over de situatie en maatregelen rond

de coronacrisis.

 

Besluit

De burgemeester wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

  

SamenvattingGunning grondwatermeetnet
Het college besluit opdracht te geven voor aanleg, beheer en monitoring van

een grondwatermeetnet in de kernen van de gemeente Krimpenerwaard. Met
 

dit meetnet krijgt de gemeente zicht op (het verloop van) de grondwaterstan-

den in de kernen. Dit helpt om inzichten op overlast en onderlast van grond-

water te verbeteren. Ook worden de grondwaterstanden openbaar beschikbaar

gesteld op een publiek webportal.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De voorlopige opdracht voor aanleg, beheer en monitoring van het

grondwatermeetnet te gunnen;

2. Indien er geen bezwaren op de voorlopige gunning worden aangete-

kend en de beoogde partij voldoet aan de gestelde bewijslast, de op-

dracht definitief te gunnen.

 

De burgemeester besluit:

1. De afdelingsmanager Openbare werken tot ondertekening van zowel

de voorlopige als de definitieve gunning inclusief bijbehorende stukken

te machtigen.

 

  

SamenvattingHarmonisatie  inzamelen oud papier en karton (OPK)
De gemeente is conform Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de geschei-

den inzameling van huishoudelijk afval, waaronder een belangrijk deel aan
 

grondstoffen zoals papier (OPK), plastic en drankenkartons (P+D), glas en blik.

De gemeente maakt hierbij gebruik van de dienstverlening van Cyclus NV.

Verenigingen ondersteunen Cyclus bij het inzamelen van oud papier en karton

en krijgen hier een vergoeding voor. Afspraken over werkwijze en vergoedin-

gen zijn in de voormalige gemeenten gemaakt en hierdoor zijn er nu grote

verschillen. Het is verstandig de werkwijzen en vergoedingen te harmoniseren.

 

Besluit

Het College:

1. Stelt de bestuursopdracht Inzamelen OPK door verenigingen vast.

2. Geeft de ambtelijke organisatie opdracht genoemde bestuursopdracht

uit te voeren.

 

  

SamenvattingJaarrapportage (en q4) Veilig Thuis
Het college heeft kennis genomen van de jaarrapportage van Veilig Thuis

Hollands Midden. Het college informeert de raad hierover met een raadsinfor-
 

matiebrief. Tevens wordt vermeld wat de werkwijze van Veilig Thuis is tijdens

de coronacrisis.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de jaarrapportage 2019 Veilig Thuis Hollands Mid-

den;
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2. Informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de

jaarrapportage 2019 Veilig Thuis Hollands Midden en de werkwijze

van Veilig Thuis tijdens de coronacrisis.

 

  

SamenvattingAanstellen regionaal toezichthouder
Het college heeft het afdelingshoofd van de afdeling Regionale dienstverlening

sociaal domein (RDS) gemandateerd voor het aanwijzen van een regionale
 

toezichthouder die toeziet op de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo

2015 en de rechtmatigheid van de Jeugdwet.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het verlenen van mandaat aan het afdelingshoofd van

de afdeling Regionale dienstverlening sociaal domein (RDS) voor het

aanwijzen van een ambtenaar belast met het toezicht op de naleving

van de verplichtingen ten aanzien van kwaliteit en rechtmatigheid van

de Wmo 2015 en toezicht op de naleving van de verplichtingen ten

aanzien van rechtmatigheid van de Jeugdwet.

2. Informeert de Gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief

over aanstelling van een regionaal toezichthouder.

 

  

SamenvattingHerontwikkeling Schuwacht 346 - Krimpen aan de Lek
Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan

het bouwen van woningen op het perceel Schuwacht 346 in Krimpen aan de
 

Lek. Het plan voorziet in het bouwen van woningen voor doelgroepen waarvan

in de woonvisie is gebleken dat daarbij behoefte aan nieuwe woningen bestaat.

Er is sprake van een ontwikkelingsconcept waarbij ‘verbinden’, ‘met elkaar’,

‘duurzaam’ en ‘buitenleven’ de kernwoorden zijn.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen

aan de realisatie van woningen op het perceel Schuwacht 346 in

Krimpen aan de Lek.

 

  

SamenvattingRIB stand van zaken programma V erandering  R uim-

telijk  D omein Op 31 maart 2020 zou er een beeldvormende bijeenkomst zijn voor de com-

missie R&F over de stand van zaken voorbereidingen implementatie Omge- 
vingswet. Deze bijeenkomst is niet doorgegaan a.g.v. Corona. Daarom wordt

de gemeenteraad met deze raadinformatiebrief geïnformeerd over de stand

van zaken van het programma Verandering ruimtelijk domein.

 

Besluit

Het college:

1. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief

over de stand van zaken programma Verandering ruimtelijk domein.
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