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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 crisisorga-

nisatie een rol, maar ook nadrukkelijk de zorg voor onze inwoners en onze

eigen medewerkers. Gezien het verloop van de crisis en het feit dat de raad

weer vergadert, wordt deze brief vanaf nu om de week verzonden.

 

Besluit

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

 

  

SamenvattingInformatienota resultaten W+I (Werk en inkomen)- 2019

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de uitvoering van

de Participatiewet 2019.

 

 

Besluit

1. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de Jaarkaart Divosa

2019 en de positieve positie van de gemeente Krimpenerwaard ten

opzichte van het landelijk totaalbeeld.

 

  

SamenvattingOntwerp BP Oost-Vlisterdijk 44 Vlist

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Oost-Vlister-

dijk 44 Vlist en stelt hiervoor geen exploitatieplan op. Dit plan voorziet in een

 

wijziging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming met toe-

voeging van één woning. Het college geeft opdracht voor het afsluiten van

een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 44 Vlist

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2011BG010-ON01;

2. Geeft opdracht een anterieure overeenkomst af te sluiten met de initi-

atiefnemer van voorliggend plan;

3. Stelt voor het ontwerp bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 44 Vlist geen

exploitatieplan op.

 

  

SamenvattingOpen Monumentendag 2020

Het college heeft besloten in het kader van de huidige situatie niet deel te

nemen aan de Open Monumentendag. Monumenten mogen op dit moment

 

open onder de voorwaarden gesteld in de 6e noodverordening en het lande-

lijke protocol voor monumenten. Hoe de situatie na 1 september is, kan niet

worden ingeschat. De landelijke richtlijnen moeten te allen tijde gevolgd

worden.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit niet mee te doen met de Open Monumentendag 2020;

2. Houdt de gemeentelijke gebouwen voor deze editie van de Open

Monumentendag gesloten;

3. Wijst organisaties op de 6e noodverordening en het landelijke protocol

waaraan voldaan moet worden.
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4. Besluit de raad te informeren via de Raadsinformatiebrief Corona

  

SamenvattingAntwoorden technische vragen jaarstukken 2019

Het college heeft de technische vragen van de gemeenteraad over de jaarstuk-

ken 2019 beantwoord.

 

 

Besluit

1. Het college stemt in met de antwoorden op de raadsvragen bij de

Jaarrekening.

2. Het college stemt in met het collegevoorstel Herfinanciering leningen-

portefeuille en de bijgevoegde informatienota aan de raad.
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