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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.

  

SamenvattingJaarstukken 2019

Het College stelt de raad wordt om de jaarstukken 2019 vast te stellen, het

nadelig saldo van € 35.649 zoals voorgesteld te onttrekken uit de algemene

reserve vrij vermogen en in de programmaverantwoording afgeronde kredie-

ten af te sluiten en de doorlopende kredieten beschikbaar te houden voor

uitvoering in 2020.

 

Besluit

Het College besluit de raad voor te stellen om:

1. Jaarstukken 2019 vast te stellen;

In de programma verantwoording opgenomen lijst met afgeronde kredieten

af te sluiten en de niet afgeronde kredieten beschikbaar te houden, inclusief

de daarbij behorende dekkingsmiddelen, voor uitvoering in 2020.

De algemene reserve vrij vermogen aan te wenden voor het onttrekken van:

a. € 245.000 aan, niet uitgeven, geoormerkte rijksmiddelen voor de uitvoering

van onderwijsachterstanden beleid.

b. € 35.649 als gevolg van negatief saldo rekening resultaat

De begroting 2020 hierop aan te passen.

  

SamenvattingTerrassenbeleid

De corona crisis raakt de horecaondernemers hard. Nu de opening van de

horeca vanaf 1 juni is aangekondigd kijkt de gemeente Krimpenerwaard hoe

de lokale ondernemers zo goed mogelijk gesteund kunnen worden zonder

de regels uit het oogt te verliezen. In overleg met Koninklijk horeca Nederland

en de burgemeester is de heropening van de horeca (1 juni) op 12 mei bespro-

ken. In dit overleg zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen waaron-

der de terrassen die weer open mogen. Omdat de 1,5 meter ook in de horeca

moet worden toegepast is het onvermijdelijk om de inrichting binnen, maar

ook buiten op het terras te wijzigen. Het college heeft uitgesproken ruimhartig

met voorstellen van ondernemers om te willen gaan en heeft verzocht om

met een plan van aanpak te komen om de ondernemers te ondersteunen

maar ook kaders te bieden voor wat mogelijk is.

 

Besluit

Het college gaat akkoord met:

De memo ‘tijdelijk terrassenbeleid Krimpenerwaard van 1 juni tot 1 oktober

2020’.

 

  

SamenvattingAfronding programma Iedereen kan meedoen

De transformatie in het sociaal domein is erop gericht dat onze inwoners

meer oplossingen kunnen vinden voor problemen m.b.t. participatie, wonen,

 

opvoeding, sociale contacten, gezondheid etc. in hun directe omgeving: “in

het gewone leven”. Met het programma Iedereen kan meedoen is een aanzet

gegeven voor deze transformatie: er is focus aangebracht in de beleidsontwik-

keling in het sociaal domein en medewerkers en partners zijn zich meer bewust

geworden van de noodzaak om te transformeren. Nu deze transformatie in

gang is gezet, heeft het college besloten het programma Iedereen kan mee-

doen te beëindigen. De projecten uit dit programma (Integrale ingang, Kans-

Waard en Vroegsignalering Schulden) worden door de lijnorganisatie met

een zelfde urgentie opgepakt.

 

Besluit

Het college:

1. Beëindigt het Programma Iedereen kan meedoen
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2. Zet de projecten uit het programma Iedereen kan meedoen (Integrale

ingang, KansWaard, Vroegsignalering schulden) voort vanuit de lijn.

  

SamenvattingBeslissing op bezwaar Benedenheulseweg 52 in Stol-

wijk De Onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente

Krimpenerwaard (hierna: de Commissie) stelt dat er sprake is van een vergun- 

ning van rechtswege in verband met overschrijding van de beslistermijn van

de reguliere voorbereidingsprocedure. Na onderzoek is gebleken dat er geen

sprake is van een overschrijding van de beslistermijn, waardoor het advies

van de Commissie niet juist is. Alleen door contrair te gaan aan het advies

van de Commissie kan een juridisch juist besluit worden genomen. Wanneer

het advies van de Commissie wordt gevolgd, wordt een vergunning van

rechtswege toegekend op basis van foutieve gegevens, wat geen stand houdt

in een mogelijk beroep of hoger beroep.

 

Besluit

Het college besluit contrair te gaan aan het advies van de Commissie bezwaar-

schriften Krimpenerwaard over het weigeringsbesluit van 14 maart 2019 voor

het realiseren van een Bed & Breakfast (hierna: B&B) en het bieden van

zorglandbouw aan Benedenheulseweg 52 in Stolwijk en verklaart daarmee

de ingediende bezwaren ontvankelijk maar ongegrond.

 

  

SamenvattingConvenant Bluswatervoorziening

Op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

wordt door de drinkwaterbedrijven, gemeenten en brandweer gewerkt aan

 

de vormgeving van een toekomstbestendige bluswatervoorziening 'nieuw

bluswatervoorzieningsconcept'.Als uitgangspunt voor een goede samenwer-

king is een convenant gewenst tussen alle gemeenten van de VRHM, de

drinkwaterbedrijven en de VRHM.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het Convenant Bluswatervoorziening Veiligheidsregio

Hollands Midden (VRHM)

2. Informeert de gemeenteraad door middel van een Raadsinformatiebrief

over het Convenant Bluswatervoorziening

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief sportinitiatieven

Het college informeert de raad over de sportinitiatieven Boulodrome en wie-

lerbaan in Lekkerkerk.

 

Besluit

Het college informeert de raad over de sportinitiatieven Boulodrome en wie-

lerbaan in Lekkerkerk.

  

SamenvattingSubsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2021

Het college stelt de nieuwe wijzigingen in de subsidieregeling voorschoolse

voorzieningen voor 2021 vast. Deze gaat in per 01-01-2021. In deze subsidie-

 

regeling is geregeld dat peuters met een VVE (voor- en vroegschoolse educa-

tie) indicatie een aanbod krijgen van 16 uur per week. Reguliere peuters

waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen een

gesubsidieerd

aanbod van 8 uur per week. Conform de nieuwe wetsartikelen in het besluit

voorschoolse educatie is er vanaf 2021 een toeslag beschikbaar per geïndi-

ceerd kind voor de inzet van een HBO coach op de groep.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de aanpassingen in de subsidieregeling voorschoolse voorzienin-

gen 2021 vast.

2. Informeert de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  

SamenvattingUitbreiding MFA Vogelweide Schoonhoven

De basisscholen in MFA Vogelweide hebben ruimtegebrek. Bij de MFA wordt

een gebouw gerealiseerd om het ruimteprobleem op te lossen. Deze werk-

 

zaamheden moeten starten terwijl besluitvorming over de ingediende bezwa-

ren nog niet is afgerond. Dit is noodzakelijk om met ingang van het nieuwe

schooljaar de extra lokalen in gebruik te kunnen nemen.

 

Besluit

Het college start zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de realisatie van

de uitbreiding van MFA Vogelweide in Schoonhoven.

Hierbij heeft het college kennis genomen van de adviezen van de bezwaar-

schriftencommissie waaruit blijkt dat de inhoudelijke onderbouwing op

hoofdlijnen niet ter discussie staat.
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SamenvattingVoorlopig concept RES

Het college heeft besloten in te stemmen met de verzending van de voorlopige

concept RES 0.5 aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

en de voorlopige concept RES ter kennis te brengen van de raad.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met verzending van de voorlopige concept-RES 0.5 aan het

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

2. Neemt kennis van de door de commissiewerkgroep energietransitie

op 6 mei 2020 gestelde technische vragen en opmerkingen.

3. Brengt het voorlopige concept RES 0.5 ter kennis van de raad door

middel van bijgaand raadsvoorstel.

  

SamenvattingAanvulling besluit ontwerp wijzigingsplan Zuidbroek

143 Bergambacht Het besluit in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Zuidbroek 143

wordt aangevuld. 

 

Besluit

Het college besluit geen milieueffectrapportage op te stellen ten aanzien van

het wijzigingsplan Zuidbroek 143 Bergambacht.

 

  

SamenvattingCertificering Heuvelman Hout als zeehaven

Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er

regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Rotterdam. Deze regels

 

zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de In-

ternational Ship & Port Facility (ISPS) Code. Op basis van deze regels is voor

Heuvelman Hout een beveiligingsplan opgesteld. Na de positieve beoordeling

heeft

burgemeester Cazemier het bijbehorende certificaat voor de periode 2020-

2025 aan Heuvelman Hout afgegeven.

 

Besluit

Het college neemt kennis van certificering van Heuvelman Hout in Ouderkerk

aan den IJssel als Zeehaven voor de periode 2020-2025.

 

  

SamenvattingCV vaststelling bestemmingsplan Benedenkerkseweg

113 Stolwijk Het college heeft ingestemd met het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan

‘Benedenkerkseweg 113, Stolwijk’ en ter vaststelling aangeboden aan de ge- 

meenteraad. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de agrarische

percelen, gelegen achter de bedrijfslocatie Benedenkerkseweg 113 te Stolwijk

te gebruiken als tuinbouw in de zin van vollegrondsteelt (dus niet glastuinbouw

of sierteelt).

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de Nota van beantwoording zienswijze d.d. 19 mei 2020 vast;

2. Stemt in met het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan ‘Benedenkerk-

seweg 113, Stolwijk’ met IDN-code: NL.IMRO.1931.BP1902BG023-VG01;

3. Biedt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Benedenkerkseweg 113, Stolwijk’

met de bijbehorende stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad

aan.

  

SamenvattingInzameling Blik en Glas

Het college heeft besloten de pilot voor inzameling van blik in de glasbak te

beëindigen. De proef is in 2017 gestart en kan vanwege marktomstandigheden

 

niet worden gecontinueerd. Vanaf 1 juni 2020 wordt blik ingezameld in zakken

voor Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD).

 

Besluit

Het college

1. Beëindigt de pilot ‘Werp eens een blik in de glasbak’ per 1 juni 2020.

2. Biedt de inwoners vanaf 1 juni 2020 de mogelijkheid het blik bij het

PMD aan te bieden.

3. Stelt de raad op de hoogte van deze wijzigingen door middel van bij-

gevoegde RIB.
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SamenvattingWijzigingsplan Koolwijkseweg 33, Stolwijk

Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel

45.2 van het vigerende bestemmingsplan kan de bestaande karakteristieke

woning in twee wooneenheden worden gesplitst.

 

 

Besluit

Het college besluit gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het

bestemmingsplan Landelijk gebied (voormalig gemeente Vlist) voor het

splitsen van een karakteristiek pand op de locatie Koolwijkseweg 33 in Stolwijk.

 

  

 

Gemeenteblad 2020 nr. 165594 1 juli 20204


