
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 16 juni 2020

 

16 juni 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingAanbesteding Plansoftware

Het college heeft besloten de levering van software voor het opstellen, beheer

en publiceren van ruimtelijke plannen onder de Omgevingswet te gunnen

aan de firma T.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de gunning van de meervoudig onderhandse aanbeste-

ding van Plansoftware aan T.

2. Wijkt af van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

  

SamenvattingBestuursopdracht Plan van aanpak Vastgoedbeleid

In 2019 is het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Krimpenerwaard in

beeld gebracht. Hiermee kunnen we aan de slag met het vervolg: het opstellen

 

van vastgoedbeleid op hoofdlijnen. De gemeente heeft als eigenaar van

vastgoed de plicht om haar vastgoed doelmatig te beheren. In het vastgoed-

beleid worden hiervoor kaders en spelregels vastgelegd. Het college heeft

opdracht gegeven om dit vastgoedbeleid op te stellen. De eerste stap is het

opstellen van een Plan van Aanpak.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de bestuursopdracht tot het opstellen van een Plan van

Aanpak Vastgoedbeleid.

2. Geeft opdracht om het opstellen van het Vastgoedbeleid te begeleiden

en wijkt daarmee af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

  

SamenvattingBestuursopdracht Plan van aanpak Kadernota maat-

schappelijke voorzieningen Het college heeft de ambitie om te komen tot een Kadernota maatschappelijke

voorzieningen. Dit gaat over de vraag welke maatschappelijke voorzieningen 

op welke plaats wenselijk zijn en welke rol de gemeente hierin speelt (facilite-

ren, opdracht gevend, subsidiëren, zelf doen,..). Het college heeft opdracht

gegeven om een Plan van Aanpak op te stellen om deze Kadernota te laten

ontwikkelen.

 

Besluit

Het college:

1. Geeft opdracht tot het opstellen van een Plan van aanpak Kadernota

maatschappelijke voorzieningen.

2. Geeft opdracht om het opstellen van de Kadernota maatschappelijke

voorzieningen te begeleiden en wijkt af van het inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid

 

  

SamenvattingJaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en

Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college stelt het Jaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en

Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vast. Dit jaarverslag 

evalueert de voor 2019 gestelde doelen en de wijze waarop uitvoering is ge-

geven aan deze doelen.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het Jaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handha-

ving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vast.
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2. Het college informeert de gemeenteraad met bijgaande raadsinforma-

tiebrief.

 

  

SamenvattingMeicirculaire 2020

Op 29 mei jl. is de meicirculaire 2020 verschenen. Deze circulaire heeft finan-

ciële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2020. Het college besluit deze fi-

 

nanciële gevolgen te verwerken in de 2e tussenrapportage 2020 en meerja-

renbegroting 2021 en hierover de raad te informeren door middel van een

raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De structurele financiële gevolgen van de meicirculaire 2020 te verwer-

ken in de 2e tussenrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021

2. De raad te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2020.

Wethouder Boere wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

  

SamenvattingOntwerp bestemmingsplan Kadijk 4a-6 Bergambacht

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kadijk 4a-6

Bergambacht’ en zal deze gedurende zes weken ter inzage leggen. Het bestem-

 

mingsplan maakt het mogelijk om de percelen, gelegen ten zuiden van de

bedrijfslocatie Kadijk 4a-6 te Bergambacht, te gebruiken voor buitenopslag

behorende bij het aangrenzende bedrijf.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen;

2. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Kadijk 4a-6 Bergambacht;

3. Legt het ontwerp bestemmingsplan Kadijk 4a-6 met kenmerk NL.IM-

RO.1931.BP2002.BT033-ON01 ter inzage;

4. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingOntwerp bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 34b

Haastrecht Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Hoenkoopse

Buurtweg 34b Haastrecht en geeft opdracht voor het afsluiten van een anteri- 

eure overeenkomst met de initiatiefnemer. Het college stelt hiervoor geen

exploitatieplan op. Dit plan voorziet in passend maatwerk omdat:

•    Bedrijfsmatige opslag is opgenomen in de lijst voor opvolgfuncties;

•    De ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is door sloop van de oude stallen en

landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg

34b Haastrecht met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1905BG007-ON01;

2. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingZienswijze ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsveror-

dening Het college dient bij de Provincie Zuid-Holland een zienswijze in met betrekking

tot het ontwerp van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Dit ontwerp 

heeft tot en met 22 juni ter inzage gelegen. De Zuid-Hollandse Omgevingsver-

ordening (ZHOV) bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving

en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland.

 

Besluit

1. Het college stemt in met het kenbaar maken van een zienswijze op het

ontwerp van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV).

2. Wethouders De Wit en Vente worden gemandateerd om de brief ge-

wijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingAanbesteding uitvoering combinatiefuncties 2021

Het college heeft, vooruitlopend op en onder voorbehoud van definitieve

beschikbaarheid van de middelen voor 2021, ingestemd met het uitvoerings-

 

kader Brede Regeling Combinatiefuncties 2021-2022 en met de offerte-uitvraag
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om voor 2021 tot een uitvoeringsorganisatie voor deze regeling te komen.

Drie partijen worden gevraagd om een offerte uit te brengen.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het uitvoeringskader Brede Regeling Combinatiefuncties

2021-2022;

2. Stemt, vooruitlopend op en onder voorbehoud van definitieve beschik-

baarheid van de middelen voor 2021, in met de offerte-uitvraag om

voor 2021 te komen tot een uitvoeringsorganisatie voor de Brede Re-

geling Combinatiefuncties;

3. Vraagt drie mogelijke uitvoeringsorganisaties om een offerte uit te

brengen;

4. Informeert de raad door middel van bijgevoegde RIB.

 

  

SamenvattingCentrumontwikkeling Stolwijk

Er zijn afgelopen tijd meerdere ontwikkelingen geweest in het project centru-

montwikkeling Stolwijk, Bovenkerkseweg en Hoflaan. Het college informeert

de gemeenteraad over deze ontwikkelingen en de planning die daarbij past.

 

 

Besluit

Het college besluit om:

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze te versturen naar

de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingVerslag Kritische Prestatie Indicatoren ( KPI ) 2019 ge-

meentelijke archieven en het verbeterplan 2020 Het college heeft het verslag “Kritische Prestatie Indicatoren – Archief en in-

formatiebeheer 2019” vastgesteld en ingestemd met het verbeterplan 2020. 

Dit verslag en het verbeterplan worden na vaststelling doorgestuurd naar de

gemeenteraad. Dit verslag wordt tevens in het kader van het interbestuurlijk

toezicht ook doorgestuurd naar de provincie.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het verslag “Kritische Prestatie Indicatoren - Archief en informa-

tiebeheer 2019” vast.

2. Stemt in met het verbeterplan 2020.

3. Informeert de raad middels een raadsinformatiebrief.

4. Informeert de provincie en de streekarchivaris over het verslag “Kriti-

sche Prestatie Indicatoren - Archief en informatiebeheer 2019” en het

verbeterplan 2020.

 

  

SamenvattingVerzameladvies eenmalige subsidies mei/juni 2020

Het college weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen

aan GB bouw Infra voor de aanschaf van zwaar materieel en een inwoner

voor de aanleg van een groen dak.

 

 

Besluit

Het college:

1. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie van € 9.000,- te

verlenen aan GB bouw Infra voor de aanschaf van zwaar materieel.

2. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie van € 260,- te ver-

lenen aan een inwoner voor de aanleg van een groen dak.

 

  

SamenvattingWijzigingsplan Westeinde 39

Een aanvrager heeft in verband met bedrijfsbeëindiging gevraagd om wijziging

van de bestemming naar wonen en het toevoegen van een extra woning.

 

 

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Voor de wijziging van de bestemming van Westeinde 39 geen exploi-

tatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd

is;
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2. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Westeinde 39 Berken-

woude;

3. Het ontwerp wijzigingsplan Westeinde 39 Berkenwoude ter visie te

leggen;

4. Het hoofd ruimtelijke ordening te mandateren het wijzigingsplan vast

te stellen indien geen zienswijzen zijn ingediend.
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