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BesluitOnderwerp

SamenvattingIntegraal verkeersveiligheidsplan

Het college gaat aan de slag met het opstellen van een Integraal Verkeersvei-

ligheidsplan voor de Krimpenerwaard en informeert de raad over de aanpak

via een raadsinformatiebrief. Na de zomer wordt hiervoor gestart met de

mogelijkheid voor inwoners om verkeersonveilige situaties en veelgebruikte

fietsroutes aan te geven op de kaart en wordt in beeld gebracht op welke

wegen er veel verkeer is. In overleg met bestuur en raad wordt vervolgens

bepaald hoe om te gaan met het plannen van acties en verbeteringen op het

gebied van verkeersveiligheid.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de aanpak voor het Integraal Verkeersveiligheidsplan

en scan van de bereikbaarheid via de inzet van de Prikker op de Kaart

en City-scan;

2. Informeert de raad over de aanpak via een raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingHuisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de Huisvestings-

verordening Krimpenerwaard 2021 (hierna: verordening) vast te stellen. Deze

 

nieuwe verordening wijkt op een aantal punten af van de huidige verordening.

Belangrijke wijzigingen in de verordening zijn het met voorrang huisvesten

van lokale woningzoekenden (maximaal 25 procent), loting als extra

toewijzingsmethode, gedwongen verkoop van de woning als nieuwe urgen-

tiegrond en mantelzorgurgentie wordt ook voor eigen inwoners mogelijk

maken. Het college heeft ook besloten pag. 2/8 een aantal uitvoeringstaken

uit de verordening opnieuw te Afspraken over de uitvoering van de (geman-

dateerde) taken uit de verordening zijn vastgelegd in het Convenant Huisves-

tingsverordening Krimpenerwaard 2021 (hierna: convenant).

 

Besluit

Het college besluit:

1. Lokale woningzoekenden met voorrang (maximaal 25 procent) te

huisvesten in hun eigen kern.

2. Loting toe te voegen als toewijzingsmethode van sociale huurwonin-

gen.

3. Gedwongen verkoop van de woning als urgentiegrond toe te voegen.

4. De mantelzorgurgentie ook voor eigen inwoners mogelijk te maken.

5. Deze wijzigingen op te nemen in de Huisvestingsverordening Krimpe-

nerwaard 2021.

6. De gemeenteraad voor te stellen de Huisvestingsverordening Krimpe-

nerwaard 2021 vast te stellen.

7. Mandaat te verlenen, zoals voorgesteld in het mandaatbesluit in bijlage

4, voor een deel van de uitvoering van de huisvestingsverordening

aan woningcorporaties en andere verhuurders in de Krimpenerwaard,

onder voorbehoud van vaststelling van de Huisvestingsverordening

Krimpenerwaard 2021.

8. Ondermandaat te verlenen, zoals voorgesteld in het ondermandaatbe-

sluit in bijlage 5, voor een deel van de gemandateerde uitvoeringstaken

aan de bestuurders van de Federatie van Woningcorporaties In de

Krimpenerwaard, onder voorbehoud van vaststelling van de Huisves-

tingsverordening Krimpenerwaard 2021.
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9. Heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren te benoemen voor

het heffen en innen van de in de mandaatbesluiten genoemde leges.

10. De bevoegdheid tot het toepassen van de hardheidsclausule uit de

Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 te mandateren aan

de afdelingsmanager Sociaal Domein.

11. Onderzoekskosten van de GGD bij de aanvraag van medische urgentie

niet meer door te berekenen aan inwoners.

12. Afspraken over deze kosten en de uitvoering van de (gemandateerde)

taken uit de Huisvestingsverordening (opnieuw) vast te leggen in het

Convenant Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021, inclusief

bijbehorende bijlagen.

13. In te stemmen met het Convenant Huisvestingsverordening Krimpe-

nerwaard 2021, inclusief bijbehorende bijlagen.

 

De burgemeester besluit:

14. Het ondertekenen van het Convenant Huisvestingsverordening Krim-

penerwaard 2021 te mandateren aan wethouder De Wit.

 

  

SamenvattingInzamelen huishoudelijk medicijnafval

Gemeente Krimpenerwaard organiseert de inzameling van huishoudelijk

medicijnafval ingenomen door apothekers en huisartsenposten en geeft Cyclus

N.V. opdracht voor de maandelijkse inzameling.

 

 

Besluit

Het college:

1. Besluit dat huishoudelijk medicijnafval ingenomen door apothekers

en doktersposten wordt ingezameld door gemeente Krimpenerwaard.

2. Dekt de structurele kosten uit de bestaande middelen voor Reiniging

Huishoudens.

3. Geeft Cyclus N.V. opdracht voor de maandelijkse inzameling van me-

dicijnafval op acht locaties in gemeente Krimpenerwaard.

 

  

SamenvattingTreasurystatuut en garantstellingen

Er wordt beleid voorgesteld met betrekking tot het initiatievenbudget zoals

in de kadernota 2021 is opgenomen. Voor het gedeeltelijk realiseren van dit

 

beleid wordt voorgesteld het Treasurystatuut te wijzigen en beleidsregels

voor garantstelling vast te stellen. Voor het vaststellen van het overige beleid

zal eerst duidelijk moeten zijn wat we in de gemeente Krimpenerwaard willen

bereiken met het initiatievenbudget. Het college vraagt de raad om daarover

haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 

Besluit

Het College vraagt de raad d.m.v. een raadsvoorstel haar wensen en beden-

kingen kenbaar te maken met betrekking tot het Treasurystatuut en de Beleids-

regels garantstellingen.

 

  

SamenvattingBestemmingsplan Goudriaanlocatie, Ouderkerk aan

den IJssel Het college heeft ingestemd met het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan

‘Goudriaanlocatie, Ouderkerk aan den IJssel’ en heeft het bestemmingsplan 

aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Met het bestemmingsplan

wordt de bedrijfsbestemming op het noordelijk deel van de locatie van het

transportbedrijf Goudriaan omgezet naar een woonbestemming om de bouw

van 15

woningen mogelijk te maken, inclusief een ontsluitingsweg en parkeerplaatsen

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de Nota van beantwoording zienswijze en ambtshalve

aanpassingen;

2. Stemt in met het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan ‘Goudriaanlo-

catie, Ouderkerk aan den IJssel’;

3. Biedt het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan ‘Goudriaanlocatie,

Ouderkerk aan den IJssel’ met bijbehorende stukken ter vaststelling

aan de gemeenteraad aan;

4. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.
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SamenvattingEenmalige subsidieaanvraag Beweegroute Haastrecht

Het college verleent voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie aan de SWOK-

Midden voor de beweegroute door Haastrecht.

 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie van € 2.000,- aan

SWOK-Midden voor de beweegroute door Haastrecht.

 

  

SamenvattingJaarverantwoording Kinderopvang 2019

Het college heeft de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2019

vastgesteld en ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2019 vast;

2. Dient de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2019 in

bij de Inspectie van het Onderwijs;

3. Stuurt de raadsinformatiebrief Jaarverantwoording Kinderopvang

2019 met de bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 naar de

gemeenteraad.

 

  

SamenvattingZienswijze concept RES

Het college heeft kennis genomen van de door de raad geformuleerde ziens-

wijze op de concept RES en heeft deze zienswijze toegestuurd naar de

Stuurgroep.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de zienswijzen op de voorlopige concept RES van

de gemeenteraad;

2. Stemt in met de inhoud van bijgaande brief aan de stuurgroep.
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