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BesluitOnderwerp

SamenvattingBeleidsregels terugvordering

Het college heeft de Beleidsregels herziening, terugvordering en invordering

Krimpenerwaard 2019 vastgesteld. Hierin is geregeld wanneer – in situaties

waarbij geen sprake is van uitkeringsfraude een teveel aan uitkering wordt

teruggevorderd en wat de richtlijnen voor de invordering van de vordering

zijn.

 

Besluit

Het college:

1. stelt de “Beleidsregels herziening, terugvordering en invordering

Krimpenerwaard 2019” vast.

 

  

SamenvattingAED's reanimatie- en herhalingscursussen

Het college geeft de AED-werkgroep opdracht voor het uitvoeren van de

reanimatie (herhalings-) cursussen in 2020. Hiervoor stelt ze een incidentele

 

subsidie van €20.000,- beschikbaar. Met het verstrekken van subsidie aan de

AED-werkgroep wordt beoogd het netwerk van burgerhulpverleners uit te

breiden, conform de doelstelling uit het project Hartveilig Wonen.

 

Besluit

Het college:

1. Geeft de AED-werkgroep opdracht voor de uitvoering van de reanimatie

(herhalings-) cursussen in 2020 middels een incidentele subsidie á

€20.000,-.

 

  

SamenvattingDIKA-Terrein

Het college heeft ingestemd met de intentie-overeenkomst tussen de gemeente

Krimpenerwaard en de initiatiefnemer, zijnde Handelsonderneming Bouw-

en Aannemingsbedrijf Van Baaren B.V.’ en Slangen + Koenis B.V.’, voor de

ontwikkeling van het DIKA terrein in Schoonhoven. In de Intentie-

overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verkenningsfase, de planning

en de vergoeding van de gemeentelijke kosten in de pre-anterieure fase. Na

vaststelling wordt de verkenningsfase van het project gestart.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de intentieovereenkomst ‘DIKA te Schoonhoven’, versie

4.1 d.d. 20 november 2019.

De burgemeester:

1. Machtigt de afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling om de

onderhavige intentieovereenkomst te ondertekenen.

 

  

SamenvattingDienstenvouchers Huishoudelijke Hulp Toelage en pilot

respijtzorgvouchers 2020 Het college heeft besloten om de dienstenvouchers Huishoudelijke Hulp

Toelage in 2020 voor te zetten. De gemeente Krimpenerwaard biedt sinds

2015 aan mantelzorgers, inwoners die kortdurende hulp nodig hebben en aan

inwoners met een indicatie hulp bij huishouden die tijdelijk behoefte hebben

aan extra werkzaamheden, de mogelijkheid om zelf huishoudelijke hulp in te

kopen tegen een gereduceerd tarief.

 

Besluit

Het college:

1. Zet de dienstenvouchers Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) in 2020

voort.

2. Koopt de dienstenvouchers HHT in via een meervoudige onderhandse

inkoopprocedure voor 2020 en wijkt hiermee af van het inkoop beleid.
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SamenvattingOverzicht lopende procedures

Het college informeert de raad jaarlijks over de stand van zaken in de lopende

(of reeds beëindigde) procedures die bij de rechtbank of Raad van State of

Centrale Raad van Beroep lopen en waar de gemeente bij betrokken is. In het

overzicht is opgenomen wat de stand is in de procedure en/of hoe de uitspraak

luidt. Het overzicht ziet op de periode september 2018-september 2019.

 

Besluit

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief over de (lopende)

gerechtelijke procedures over de periode september 2018 tot september 2019.

 

  

SamenvattingRapportage Veilig Thuis derde kwartaal 2019

Het college heeft kennisgenomen van de derde kwartaalrapportage 2019 van

Veilig Thuis. In het derde kwartaal stijgen de meldingen en adviesvragen nog

steeds. De stijging is hoger dan verwacht, hierdoor worden niet alle

doorlooptijden gehaald. De toename van het aantal meldingen en adviezen

heeft ook consequenties voor de verwachte begroting van 2020.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van de inhoud van de derde kwartaalrapportage van

Veilig Thuis van 2019.

2. informeert de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingSubsidie aanvullende diensten GGD HM

De Regionale Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) voert

onze jeugdgezondheidszorgtaken uit. Naast de wettelijke taken neemt de

gemeente aanvullende diensten af. De gemeente Krimpenerwaard stelt de

subsidie aanvullende diensten (logopedie) voor 2018 definitief vast op

€106.968,90. Daarnaast kiest zij ervoor om in 2020 meer te investeren in

preventie, aansluitend op het college-programma en vooruitlopend op de

uitgangspunten uit de nota Gezondheid (verwacht in februari 2020). Hiervoor

stelt de gemeente Krimpenerwaard een voorlopige subsidie van €152.452,55

beschikbaar voor de aanvullende diensten voor 2020.

 

Besluit

Het college

1. Stelt de subsidie aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg

logopedie voor 2018 vast op €106.968,90.

2. Geeft de GGD HM opdracht voor de uitvoering van de aanvullende

diensten Jeugdgezondheidszorg á €152.452,55 in 2020.

 

  

SamenvattingVoortgang Whatsapp

Vanaf 7 december 2019 is het niet meer mogelijk om WhatsApp als

dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Via een

informatienota is het college geïnformeerd wat hiervan de gevolgen zijn en

hoe we dit gaan oplossen.

 

Besluit

Het college neemt kennis van de informatienota Whatsapp

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief svz Wmo – hulpmiddelen

Het college heeft de raad geïnformeerd over de stand van zaken Wmo

hulpmiddelen.

 

 

Besluit

Het college:

Informeert de Gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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