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BesluitOnderwerp

SamenvattingContractverlenging routegebonden vervoer en

tariefaanpassing De gemeenteraad is door het college geïnformeerd over verlenging van de

contracten voor routegebonden vervoer met Willemsen de Koning en

Personenvervoer Wegman tot en met 31 juli 2021 en een tariefaanpassing

van gemiddeld 11% voor Personenvervoer Wegman.

 

Besluit

Het college besluit:

de raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingOnderzoek naar Samenhangende Objectregistratie

Het College heeft aan de SVHW opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een

nader onderzoek naar de Samenhangende Objectregistratie. Dit is een nog

te ontwikkelen uniforme registratie van alle gebouwen in de gemeente

Krimpenerwaard.

 

Besluit

Het College:

stemt in met een nader onderzoek naar de Samenhangende Objectregistratie

(SOR) door het SVHW.

 

  

SamenvattingOnderzoek potentie wind- en zonne-energie regio

Midden-Holland Binnen de regio Midden-Holland heeft een onderzoek plaats gevonden naar

de potentie van wind- en zonne-energie in de regio Midden-Holland. Het

onderzoek biedt informatie voor de Regionale Energiestrategie. Het college

heeft van het rapport kennis genomen en het rapport voorgelegd aan de

raadsbrede werkgroep energietransitie.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van het onderzoek potentie wind- en zonne-energie regio

Midden-Holland

2. legt dit onderzoek voor aan de raadsbrede werkgroep energietransitie.

 

  

SamenvattingSchone Lucht Akkoord

Het Rijk roept provincies en gemeenten op om 13 januari 2020 het Schone

Lucht Akkoord te tekenen. Als gevolg van blootstelling aan

luchtverontreiniging leven Nederlanders op dit moment gemiddeld 9 maanden

korter en overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig. Deelnemende partijen

stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit

binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Ons college

onderschrijft deze doelstelling en heeft besloten het Schone Lucht Akkoord

mede te ondertekenen.

 

Besluit

Het college:

1. onderschrijft de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord en wil

daaraan actief een bijdrage leveren;

2. mandateert wethouder Bening om het akkoord namens het college te

ondertekenen;

3. informeert de gemeenteraad door toezending van het akkoord

 

  

SamenvattingSpoorboekje p&c-cyclus 2020

Het college heeft het Spoorboekje voor de planning & controlcyclus 2020

vastgesteld. Hierin staan de verschillende documenten uit de p&c-cyclus

benoemd en is de planning opgenomen om tot het opstellen van de

betreffende documenten te komen.
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Besluit

Het college stelt het Spoorboekje p&c-cyclus 2020 vast.

  

SamenvattingZonnepanelen op bedrijfsdaken

Het College heeft kennis genomen van het projectplan ‘Zonnepanelen op

bedrijfsdaken’ en daarmee de start van het project.

 

Besluit

Het College neemt kennis van:

Het vastgestelde projectplan ‘Zonnepanelen op bedrijfsdaken’ en daarmee

de start van het project.

 

  

SamenvattingBenoeming voorzitter cliëntenraad

Het college heeft in verband met de gewijzigde Verordening Cliëntenraad

Participatiewet 2020 op voordracht van de cliëntenraad mevrouw T. Hulst

benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken.

 

Besluit

Het college benoemt:

Mevrouw T. Hulst met ingang van 1 januari 2020 tot voorzitter van de

Cliëntenraad Participatiewet voor de duur van drie jaar.

 

  

SamenvattingRaadsvoorstel fusie OBS Pr. Bernhard en OBS Het

Schateiland Stichting Onderwijs Primair heeft besloten om per 1 augustus 2020 OBS Prins

Bernhard te laten fuseren met OBS Het Schateiland. Wanneer een dergelijk

besluit genomen wordt tussen 1 augustus en 1 februari voorafgaand aan de

sluiting, dan schrijft de wet voor dat de gemeenteraad met dit besluit

moet instemmen. Het college verzoekt de raad om in te stemmen met dit

besluit van het schoolbestuur.

 

Besluit

Het college:

1. verzoekt de raad in te stemmen met het besluit van St. Onderwijs

Primair om OBS Prins Bernhard te laten fuseren met OBS Het

Schateiland.
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