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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad iedere week met een Raadsinforma-

tiebrief over de verschillende inspanningen die organisatiebreed worden ge-

daan in het kader van de Coronacrisis.

Hierbij speelt niet alleen de crisisorganisatie een rol, maar ook nadrukkelijk

de zorg voor onze inwoners en onze eigen medewerkers.

 

Besluit

1. De burgemeester wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingSubsidieregeling vakantieactiviteiten 2020

Het college heeft de subsidieregeling Vakantieactiviteiten jeugd Krimpener-

waard 2020 vastgesteld en heeft daarvoor € 25.000,- beschikbaar gesteld

vanuit de middelen voor incidentele subsidies.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de subsidieregeling vakantieactiviteiten voor de jeugd uit Krim-

penerwaard 2020 vast.

2 Stelt voor de uitvoering van deze regeling € 25.000,- vanuit de inciden-

tele subsidiegelden beschikbaar.

3. Wethouder Sleeuwenhoek wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast

te stellen en toe te sturen aan de raad.

 

  

SamenvattingBeantwoording vragen auditcommissie inzake financi-

ële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (GR-

en) 2021

Het college heeft kennis genomen van de beantwoording vragen vanuit de

auditcommissie inzake financiële kaderstelling GR-en 2021.

  

Besluit

1. Wethouder Boere wordt gemandateerd de beantwoording gewijzigd

vast te stellen.

 

  

SamenvattingMannenplashuis Schoonhoven

Het college heeft besloten het mannenplashuis Buiten de Veerpoort in

Schoonhoven in gebruik te geven aan Stichting Schoonhoven Zilverstad om

te dienen als minimuseum.

 

 

Besluit

Het college:

1. Besluit het mannenplashuis Buiten de Veerpoort Schoonhoven om

niet in gebruik te geven aan Stichting Schoonhoven Zilverstad voor

de duur van vijf jaar met telkens een stilzwijgende verlenging van een

jaar;

2. Informeert de raad over dit besluit middels een Raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingOnteigening en zelfrealisatie Gebiedsovereenkomst

Veenweiden Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de intrekking van de

onteigeningsverzoeken voor een aantal partijen in het kader van het bestem- 

mingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. Na bestudering

van deze zienswijzen bleek dat onteigening gericht was op het borgen van

de instandhouding van aanwezige natuurkwaliteit (houtwal en laagveenbos)

op de langere termijn. Dit is echter al geborgd door de bestemming Natuur-
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Bestaand, zoals is vastgelegd in het bestemmingplan Natuurgebieden Veen-

weiden Krimpenerwaard.

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en stuurt deze ter in-

formatie naar de raad.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief resultaten éénmeting toeristische

monitor De resultaten van de éénmeting toeristische monitor zijn op 21 april 2020

door onderzoekbureau I&O research aan het college gepresenteerd. Het col-

lege heeft de raad over de uitkomsten geïnformeerd.

 

 

Besluit

1. Het college biedt de uitkomsten aan van de éénmeting toeristische

monitor aan de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief activiteiten biodiversiteit

In het collegeprogramma is de ambitie opgenomen om een bijdrage te leveren

aan het behoud of zelfs het verbeteren van de biodiversiteit. Daartoe is

 

voorgesteld een onderzoek uit te voeren naar korte termijn maatregelen bij

inrichting en beheer, waaronder een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar

groen.

De raad heeft in een aantal moties om aanvullende activiteiten ter bevordering

van de biodiversiteit gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met bi-

odiversiteitsinitiatief Prachtlint en de natuur- en vogelwerkgroep. In het kort

gaat het om het aansluiten bij het biodiversiteitsinitiatief Prachtlint in samen-

werking met de natuur- en vogelwerkgroep en het inzaaien van bloemenmeng-

sels.

In een raadinformatiebrief licht het college de stand van zaken toe met betrek-

king tot activiteiten die de biodiversiteit bevorderen.

 

Besluit

1. Het college informeert de raad over de activiteiten ter bevordering

van de biodiversiteit middels bijgevoegde RIB.

 

  

 

Gemeenteblad 2020 nr. 165603 1 juli 20202


