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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad over de situatie en maatregelen rond

de coronacrisis.

 

Besluit

De portefeuillehouder Financiën wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast

te stellen.

 

  

SamenvattingEerste tussentijdse rapportage 2020

In de eerste tussentijdse rapportage 2020 wordt verslag gedaan over de stand

van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en vindt bijstelling

 

plaats van dit beleid en bijbehorende budgetten. Met de hieruit voortvloeiende

begrotingswijziging wordt de begroting 2020 aangepast. De structurele effec-

ten uit deze rapportage vormen de input voor de kadernota 2021.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de eerste tussentijdse rapportage 2020;

2. Stelt de formatie aanpassingen die in de rapportage zijn opgenomen

vast;

3. Biedt de eerste tussentijdse rapportage 2020, inclusief de hieruit

voortvloeiende begrotingswijziging, ter vaststelling aan de gemeente-

raad aan

  

SamenvattingKadernota 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de kaders voor het opstellen van

de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 en heeft deze kaders

ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de kaders voor de begroting 2021 en de meerjarenraming

2022-2024;

2. Biedt de kaders voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-

2024 ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

  

SamenvattingVaststelling bestemmingsplan IJsseldijk Noord 65 Ou-

derkerk aan den IJssel Het college heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk

Noord 65, Ouderkerk aan den IJssel’ en aan de gemeenteraad ter vaststelling 

aangeboden. In dit bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming (deel

van het bouwvlak) omgezet naar een woonbestemming, waarbij in de karak-

teristieke boerderij twee wooneenheden worden gerealiseerd. Daarnaast

wordt in ruil voor de sloop van de vrijkomende agrarische opstallen een

ruimte-voor-ruimtewoning gebouwd. De overige karakteristieke bebouwing

blijft gehandhaafd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 65,

Ouderkerk aan den IJssel’ met IDN-code: NL.IMRO.1931.BP1908BG044-

VG01 (geen zienswijze ingediend);

2. Biedt het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 65, Ouderkerk

aan den IJssel’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.
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SamenvattingOntwerp wegenlegger, de zienswijzen

Het college verklaart door ondertekening van de ontwerp-wegenlegger onder

punt 2 van het achterblad dat er na ter inzagelegging van de ontwerp-wegen-

legger zienswijzen zijn ingediend.

 

Het college geeft in de zienswijzennota een advies aan Gedeputeerde Staten

over de wijzigingen die als gevolg van de zienswijzen moeten worden door-

gevoerd in de ontwerpwegenlegger. Uiteindelijk neemt Gedeputeerde Staten

hierover een besluit en zal de wijzigingen zo nodig doorvoeren in de ontwerp-

wegenlegger.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Te verklaren dat er zienswijzen zijn ingediend op de ontwerp-wegen-

legger Krimpenerwaard;

2. In te stemmen met het advies over de zienswijzen zoals verwoord in

de bijgevoegde zienswijzennota;

3. De ontwerp-wegenlegger onder punt 2 van het achterblad in 2-voud

te ondertekenen;

4. De indieners van een zienswijze schriftelijk te informeren;

5. De zienswijzennota, de ontwerp-wegenlegger met kaart in 2-voud,

publicatie van ter inzagelegging en de ingekomen zienswijzen ter be-

oordeling en vaststelling toe te zenden aan Gedeputeerde Staten, met

inbegrip van de in de zienswijzennota voorgestelde wijzigingen.

 

  

SamenvattingUitvoeringsprogramma VTH 2020

Het college stelt het Jaarverslag 2017 en 2018 Toezicht en Handhaving Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht vast. Dit jaarverslag evalueert de

 

handhavingsprioriteiten die het college zichzelf voor 2017 en 2018 heeft gesteld

en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze prioriteiten.

Het college stelt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht

en Handhaving 2020 vast. In het uitvoeringsprogramma geeft het college aan

welke activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het Jaarverslag 2017 en 2018 Toezicht en Handhaving Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht vast;

2. Stelt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en

Handhaving 2020 vast;

3. Informeert de gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief.

  

SamenvattingVaststellen Ensia rapportages basisregistraties

In het kader van de zelfevaluatiesystematiek ENSIA zijn afspraken gemaakt

over het afleggen van verantwoording door het bestuur. De verantwoordings-

 

rapportages BAG, BGT en BRO worden gebruikt om verantwoording af te

leggen aan de raad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties.

 

Besluit

Het college stelt de verantwoordingsrapportages BAG (Basisregistratie

Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en

BRO (Basisregistratie Ondergrond) 2019 vast en geleidt deze ter kennisgeving

door aan de raad.

 

  

SamenvattingVaststellen visie mobiliteit en recreatie en intentieover-

eenkomst Lekdijk Het college heeft de visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk vastgesteld.

Deze visie houdt in dat gestreefd wordt naar een eenduidige, samenhangende 

en veilige inrichting van de dijk binnen het dijkversterkingsproject Sterke

Lekdijk.

 

Besluit

1. Het college stelt de "Visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk" vast

als eerste gezamenlijke verkenning voor het dijkversterkingsproject

Sterke Lekdijk.

2. Het college besluit de wens op het invoeren van een motorverbod op

de Lekdijk (vanaf Wilgerak tot aan de gemeente Lopik) op te nemen

in de visie.
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SamenvattingNazending Primitieve begrotingen Promen en Prowork

2021 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling van de Sociale

Werkvoorziening Promen heeft op 16 april 2020 de kaders/uitgangspunten 

voor de primitieve begrotingen Promen en ProWork 2021 voorlopig vastge-

steld. De primitieve begrotingen waren op dat moment nog niet gereed. Deze

heeft het Algemeen Bestuur op 20 mei jl. vastgesteld en toegezonden aan het

college en de raad als nazending.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de Primitieve begroting Promen 2021 en Primitieve

begroting ProWork 2021;

2. Zendt de begrotingen toe aan de gemeenteraad (als nazending).

 

  

SamenvattingTegemoetkoming huur Amicitia, correctie

Het college besluit de tegemoetkoming in de huurkosten voor drie grote

verenigingen aan te passen.

 

 

Besluit

Het college herziet de bedragen voor de tegemoetkoming in de huurkosten

van ‘Amicitia’ van 25 maart 2020 tot en met 31 december 2021 zoals genoemd

in het besluit van 17 maart 2020 voor Bridgeclub, Regiokoor en Vrouwen van

Nu, afdeling Lekkerkerk.

  

SamenvattingUitvoering grondzaken en machtiging Overheidsrecht

Het college machtigt mevrouw E.M.C.M. van L. om de gemeente Krimpener-

waard in woord en geschrift te vertegenwoordigen in werkzaamheden inzake

 

het gebruik van gemeentegrond. Dat is behoudens het nemen van besluiten

en het sluiten van overeenkomsten. Het advieswerk betreft grondzaken in het

onderhoudsproject De Elzen e.o. in Lekkerkerk (pilot in grondzaken) en voor-

komende adviesvragen in deze fase.

Besluit

Het college:

1. Machtigt mevrouw E.M.C.M. van L. om de gemeente Krimpenerwaard

in woord en geschrift te vertegenwoordigen in grondzaken in het

project De Elzen e.o. in Lekkerkerk overeenkomstig bijgevoegde vol-

macht.

De burgemeester:

1. Machtigt mevrouw E.M.C.M. van L. om de gemeente Krimpenerwaard

in woord en geschrift te vertegenwoordigen in grondzaken in het

project De Elzen e.o. in Lekkerkerk overeenkomstig bijgevoegde vol-

macht
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