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BesluitOnderwerp

SamenvattingHarmonisatie inzamelen Oud Papier en Karton

De bestuursopdracht voor het uitvoeren van een onderzoek om te komen tot

harmonisatie van het inzamelen van oud papier en karton in de Krimpener-

 

waard is door het college vastgesteld op 12 mei jl. Het college heeft de raad

hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het College:

1. Informeert de gemeenteraad door middel van een RIB over het onder-

zoek naar de harmonisatie van het inzamelen van oud papier en karton

in de Krimpenerwaard.

 

  

SamenvattingUitmijnproef in het natuurgebied bestemmingsplan

Natuurgebieden Veenweiden Het college heeft ingestemd met kleinschalig (ongeveer 800 m2) afplaggen

als onderdeel van de uit te voeren uitmijnproef. De proef moet duidelijkheid

geven in de wijze van verschralen die kan worden toegepast om de beoogde

natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te realiseren binnen de gestelde

termijn. De uitmijnproef geeft uitvoering aan de motie van de gemeenteraad.

De vergunning treedt direct in werking.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het kleinschalig afplaggen als onderdeel van de uit te

voeren uitmijnproef;

2. Mandateert de verlening van de omgevingsvergunning aan de afde-

lingsmanager RO.

 

 

  

SamenvattingRegeling piket Midden-Holland voor de functies van

Officier van Dienst Bevolkingszorg en Adviseur Crisis-

beheersing 2020-1

Het college heeft besloten de regeling piket Midden-Holland te wijzigen. De

werknemer die tijdelijk niet in staat is om deel te nemen aan de intergemeen-

 telijke piketpool door langdurige afwezigheid ontvangt geen piketvergoeding.

Er is behoefte om het begrip ‘tijdelijk’ te definiëren. In een intergemeentelijk

overleg is besloten om het begrip ‘tijdelijk’ te vervangen door ‘2 maanden’.

De regeling (artikel 7) wordt daarop aangepast.

 

Besluit

1. Het college stelt de regeling piket Midden-Holland voor de functie van

Officier van Dienst Bevolkingszorg en Adviseur Crisisbeheersing 2020-

1 vast.
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