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BesluitOnderwerp

SamenvattingOnderhoud rotondes Schoonhoven

Het college gaat het onderhoud van het groen rondom de rotondes op de

provinciale weg in Schoonhoven tijdelijk zelf uitvoeren. Dit is een taak van

 

de provincie. Het college gaat in gesprek met de provincie over het groenon-

derhoud met het oog op de verkeersveiligheid.

 

Besluit

Het college besluit om:

1. Tijdelijk het onderhoud uit te voeren tbv de verkeersveiligheid

2. In gesprek te gaan met de gedeputeerde over het goed uitvoeren van

het onderhoud om de verkeersveiligheid te waarborgen.

 

  

SamenvattingStedin/Eneco

Het college heeft besloten de raad te informeren over de achtergronden en

procedure van de langetermijn financiering van Stedin.

 

 

Besluit

1. Het College stuurt de Raadsinformatiebrief over de langetermijn finan-

ciering van Stedin naar de raad.

 

  

SamenvattingWijziging verordening maatschappelijke ondersteuning

en jeugdhulp Krimpenerwaard De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de veror-

dening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Het gaat om een aantal 

inhoudelijke wijzigingen van de verordening om noodzakelijke uitvoering in

de praktijk een juiste grondslag in regelgeving te kunnen geven.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad voor om de Verordening maatschappelijke ondersteuning

en jeugdhulp Krimpenerwaard op onderdelen aan te passen (zie

raadsvoorstel).

2. Informeert de Adviesraad Sociaal Domein over de wijzigingen.

 

  

SamenvattingSubsidie voor ondersteuning fusie welzijnsstichtingen

Het college heeft besloten om het fusieproces van de welzijnsstichtingen te

faciliteren door extra middelen voor ondersteuning beschikbaar te stellen.

 

 

Besluit

Het college besluit.

1.  De drie welzijnsstichtingen een subsidie van maximaal € 49.000,- te

verlenen om werkzaamheden ten behoeve van de fusie van de wel-

zijnsstichtingen te (laten) verrichten onder de voorwaarden dat:

 a. Het fusieproces van de drie welzijnsinstellingen uiterlijk 1 januari 2021

dient te zijn afgerond;

 b. Er een procesvoorstel met uitgangspunten is op uiterlijk 1 januari 2021,

waarin is opgenomen hoe te komen tot een inhoudelijke fusie met een visie

en missie op uiterlijk 1 mei 2021;

 c. de fusie in samenhang met de ontwikkelingen in het preventieve domein

gerealiseerd wordt.

 d. monitoring van het fusieproces zal plaatsvinden binnen de Stuurgroep

Fusie Welzijnsstichtingen.

 e. Een financiële verantwoording wordt gegeven over de inzet van de subsi-

diemiddelen.
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2.  De St. Welzijn en Ondersteuning Schoonhoven een subsidie te verle-

nen € 22.500,- voor extra professionele inzet.

3. Dekking van de benodigde middelen aan te geven in de tweede tus-

senrapportage.

4. Vooruitlopend of de tweede tussenrapportage de betalingen te vol-

doen.

 

  

SamenvattingIncidentele Subsidie agv Corona Cultuurhuis Krimpen

ad Lek Als gevolg van de Corona-crisis is het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek in

acute liquiditeitsproblemen. Met de incidentele subsidie wordt dit probleem

tijdelijk opgelost.

 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent een incidentele subsidie van € 30.000 aan Cultuurhuis Krimpen

aan de Lek voor het opheffen van de acute liquiditeitsproblemen als

gevolg van de Coronacrisis

2. Stelt hierbij als inspanningsverplichting dat het bestuur van het Cul-

tuurhuis Krimpen aan de Lek zoekt naar (verdere) kostenreductie en

bij de woningcorporatie Qua Wonen een verzoek indient voor verlaging

of opschorting van de huur

3. Besluit deze incidentele subsidie ten laste te brengen van het Compen-

satiepakket Coronacrisis

4. Informeert de gemeenteraad over deze subsidie

 

  

SamenvattingIncidentele Subsidie Concordia agv Corona

Als gevolg van de Corona-crisis is het Cultureel Centrum Concordia in acute

liquiditeitsproblemen. Met de incidentele subsidie wordt dit probleem tijdelijk

opgelost.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent een incidentele subsidie van € 25.000 aan Cultureel Centrum

Concordia voor het opheffen van de acute liquiditeitsproblemen als

gevolg van de Coronacrisis

2. Stelt hierbij als inspanningsverplichting dat het bestuur van de Stich-

ting Cultureel Centrum Concordia zoekt naar (verdere) kostenreductie

3. Besluit deze incidentele subsidie ten laste te brengen van het Compen-

satiepakket Coronacrisis

4. Informeert de gemeenteraad over deze subsidie

 

  

SamenvattingAankoop percelen

Op 7 mei 2020 zijn de percelen naast Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht,

kadastraal bekend gemeente Haastrecht, sectie F, nummers 440 en 441, te

koop aangeboden. Besloten is om het aanbod af te wijzen.

 

Besluit

1. Wijst het aanbod tot koop van de percelen kadastraal bekend gemeente

Haastrecht, sectie F, nummers 440 en 441 af.

  

SamenvattingSamenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en

Cultuur 2020 ev Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met Jeugdfonds

Sport en Cultuur Zuid-Holland (hierna: het Jeugdfonds) voor de duur van 3,5 

jaar aan te gaan. Door de samenwerking kunnen kinderen van ouders met

een minimum inkomen, meedoen aan sport of culturele activiteiten in de

Krimpenerwaard. Het Jeugdfonds stelt geld beschikbaar voor contributie,

lesgeld, attributen en betaalt dit rechtstreeks aan sportverenigingen of cultu-

rele instellingen. Hierdoor komen de beschikbare gelden direct ten goede aan

het kind.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit een samenwerkingsovereenkomst met Jeugdfonds Sport en

Cultuur Zuid-Holland aan te gaan voor de periode 1 juli 2020 tot 1 ja-

nuari 2024;
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2. Stemt in met een jaarlijkse reservering van € 85.000 ten behoeve van

deze samenwerking;

3. Informeert de gemeenteraad over de samenwerking door middel van

bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

De burgemeester:

4. Machtigt de wethouder Sociale Zaken, de heer J. Vente, om de over-

eenkomst te ondertekenen.
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