
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 1 september 2020

 

1 september 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingKaders en dekkingsmogelijkheden begroting 2021

Het college stelt de gemeenteraad voor de Kaders 2021, als opmaat naar de

begroting 2021, vast te stellen. Tevens wordt de raad voorgesteld om te in te

 

stemmen met de door het college voorgestelde dekkingsmogelijkheden.

Hiertoe is een oplegnotitie bij de Kaders 2021 opgesteld. Tenslotte stemt het

college ook in met de beantwoording van de uitvraag van de provincie Zuid-

Holland met betrekking tot de verwachte financiële ontwikkelingen voor onze

gemeente.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de gemeenteraad voor de Kaders 2021 vast te stellen;

2. Stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de voorgestelde dek-

kingsmogelijkheden en deze te verwerken in de begroting 2021;

3. Biedt de gemeenteraad hiertoe een oplegnotitie bij de Kaders 2021

aan;

4. Stemt in met de beantwoording van de uitvraag financiële ontwikke-

lingen van de provincie Zuid-Holland

5. Wethouders Boere en Sleeuwenhoek worden gemandateerd om de

oplegnotitie (inclusief de presentatie over de analyse Sociaal Domein

en risico-analyse Corona) gewijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingSubsidiejaarpan 2021

Het college stelt de gemeenteraad voor het subsidiejaarplan 2021 vast te

stellen.

 

 

Besluit

Het college

1. Stelt het subsidiejaarplan 2021 gewijzigd vast onder voorbehoud van

de financiële beslispunten in het raadsvoorstel en de kadernota

2. Legt het raadsvoorstel voor aan de raad

 

  

SamenvattingBovenregionale Verbeteragenda Jeugdbescherming

West Het college stemt in met de Bovenregionale Verbeteragenda Jeugdbescher-

ming West en stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar. 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de Bovenregionale Verbeteragenda Jeugdbescherming

West;

2. Stemt in met de financiële vertaling van deze verbeteragenda voor de

regio Midden-Holland, wat inhoudt dat de regiogemeenten gezamenlijk

een incidentele bijdrage beschikbaar stellen voor caseloadverlichting

(basis op orde):

- € 300.000,- in 2020 niveau Midden-Holland

- € 600.000,- in 2021 niveau Midden-Holland

3. Gaat akkoord met deze extra verbeteracties, vooruitlopend op het

raadsbesluit
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4. Stelt de gemeenteraad, middels de 2e Tussenrapportage voor om de

volgende aanvullende financiering beschikbaar te stellen:

a. € 71.100,- incidenteel voor de caseloadverlichting in 2020 niveau

Krimpenerwaard

b. € 142.200,- incidenteel voor de caseloadverlichting in 2021 niveau

Krimpenerwaard

 

  

SamenvattingConcept- Regionale Energie Strategie (RES)

Het college heeft besloten de raad het concept van de Regionale Energie

Strategie Midden-Holland ter vaststelling aan te bieden. Landelijk is de opgave

 

om via het totaal van de RES’en te komen tot een gerealiseerde grootschalige

hernieuwbare opwek op land van 35TWh in 2030. Voor de regio Midden

Holland is in de concept RES de ambitie en streefwaarde opgenomen om in

2030 een jaaropwek hernieuwbare elektriciteit van 0,435 TWh te hebben ge-

realiseerd. Dat is 1,24% van de landelijke opgave.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met verzenden van de concept-RES Midden-Holland aan de

gemeenteraad ter vaststelling voor 1 oktober.

 

  

SamenvattingCV bekrachtigen last onder bestuursdwang

Het college bekrachtigt twee lasten onder bestuursdwang voor het foutief

aanbieden van afval. Tegen de twee lasten is bezwaar ingesteld. Een bezwaar

 

is ingetrokken en op het tweede bezwaar is beslist door dit ongegrond te

verklaren. Verder is in dit voorstel de bevoegdheid om op grond van de Afval-

stoffenverordening tot handhaving over te gaan, gemandateerd aan de afde-

lingsmanager BMO, met ondermandaat aan de coördinator openbare orde

en veiligheid.

 

Besluit

Het college:

1. Bekrachtigt de lasten onder bestuursdwang met zaaknummers SXO-

20200362-002 en SXO-20200321-002.

2. Mandateert de bevoegdheid om tot bestuursrechtelijke handhaving

over te gaan.

2.1. Mandateert hierbij de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang

en/of dwangsom op te leggen en daarmee verband houdende besluiten

te nemen op grond van overtreding van de Afvalstoffenverordening

gemeente Krimpenerwaard 2016 en het Uitvoeringsbesluit bij Afval-

stoffenverordening gemeente Krimpenerwaard 2016 aan de afdelings-

manager BMO, met ondermandaat aan de coördinator openbare orde

en veiligheid.

3. Besluit, overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften,

tot het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen de last onder be-

stuursdwang met zaaknummer SXO-20200321-002.

 

  

SamenvattingKrimpenerwaards Kookboek

Het college heeft een Krimpenerwaards Kookboek als inspiratiedocument

vastgesteld. Het Kookboek wordt in gebruik genomen als inspirerend en dy-

 

namische document dat niet bindend is, maar een goed inspiratiekader biedt

voor initiatiefnemers van ontwikkelingen in het buitengebied.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het Krimpenerwaards Kookboek vast als inspiratiedocument.

2. Stuurt de Raadsinformatiebrief naar de raad

 

  

SamenvattingLobbytraject

Het college heeft besloten de raad en de gemeenten die steun hebben betuigd

te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de breed ingezette

 

lobby over de onhoudbare financiële situatie van gemeenten en de inzet

daarbij vanuit de gemeente Krimpenerwaard en de regio Midden-Holland.

 

Besluit

Het college:
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1. Informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot de

breed ingezette landelijke lobby om aandacht voor de onhoudbare fi-

nanciële situatie van gemeenten door middel van bijgaande Raadsin-

formatiebrief. Wethouder Boere wordt gemandateerd om de RIB nog

iets gewijzigd vast te stellen.

2. Informeert de gemeenten die hun steun aan de regio Midden-Holland

hebben betuigd middels bijgaande brief.

 

  

SamenvattingOvereenkomst consortium Call for Proposal ZonMW:

Verborgen Armoede Het college gaat een consortiumovereenkomst aan met De Nederlandse Or-

ganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Door deze overeenkomst 

aan te gaan nemen wij deel aan het onderzoek “Vindplaatsen verborgen ar-

men”; met het doel beter te begrijpen wie ‘verborgen armen’ zijn en waarom

deze groep inwoners geen aanspraak maakt op ondersteuning. Met de hieruit

voortkomende inzichten worden in dit onderzoek werkwijzen ontwikkeld die

gemeenten en andere relevante actoren kunnen helpen bij het vinden, bereiken

en ondersteunen van deze doelgroep.

Deelname aan dit project levert kennis en inzicht waar wij als gemeente ons

voordeel mee kunnen doen.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van deelname aan onderzoek “Vindplaatsen verborgen

armen”.

2. Gaat een consortiumovereenkomst aan met NWO.

3. Informeert de raad met een RIB.

 

De burgemeester:

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

umovereenkomst te ondertekenen.

 

  

SamenvattingSubsidie welzijnsstichting voorbereiden start huisbe-

zoeken Het college verleent een eenmalige subsidie aan de welzijnsstichtingen om

de informerende huisbezoeken voor te bereiden. 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent voor het jaar 2020 aan de drie welzijnsstichtingen via de

Stichting WON een eenmalige subsidie van € 3.510,00 voor de voor-

bereiding van de informerende huisbezoeken aan ouderen.

 

  

SamenvattingVaststelling bestemmingsplan 'Kadijk 4a-6 Bergam-

bacht' Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp

bestemmingsplan ‘Kadijk 4a-6 Bergambacht’ en aan de gemeenteraad ter 

vaststelling aangeboden. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de

percelen, gelegen ten zuiden van de bedrijfslocatie Kadijk 4a-6 te Bergambacht,

te gebruiken voor buitenopslag behorende bij het aangrenzende bedrijf.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt  in met het ontwerp bestemmingsplan Kadijk 4a-6 Bergambacht

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2002.BT033-VG01 (geen zienswijze

ingediend); Dit met een kleine aanpassing, de verwijzing naar de

structuurvisie uit 2008 wordt geschrapt.

2. Biedt het ontwerp bestemmingsplan ‘Kadijk 4a-6 Bergambacht’ ter

vaststelling aan de gemeenteraad aan;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingWijziging 2020 APV 2018

De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt ter besluitvor-

ming voorgelegd aan de raad. Met name in het kader van ondermijning zijn

 

een aantal wijzigingen van de APV noodzakelijk om de gemeente slagvaardiger

te maken bij het (bestuurlijk) optreden hiertegen. Verder zijn er op verzoek

van politie en Boa’s een aantal andere wijzigingen doorgevoerd.

 

Besluit

Het college:
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1. Stemt in met de wijzigingen 2020 van de Algemene Plaatselijke Veror-

dening Krimpenerwaard 2018.

2. Biedt de wijzigingen 2020 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpenerwaard 2018 ter besluitvorming aan, aan de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingCollegevoorstel Spoorzone

Het college heeft ingestemd met de plannen voor de Spoorzone. Verder

hebben zij besloten de raad voor te stellen om voor het gebied Spoorzone

 

een grondexploitatie vast te stellen. De bibliotheek verhuist naar het Diensten

centrum onder de voorwaarde dat de kosten van verhuizing ten laste worden

gebracht van de grondexploitatie Spoorzone.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het stedenbouwkundige plan voor de Spoorzone.

2. Spreekt het voornemen uit om met Van Wijnen Projectontwikkeling

West BV te komen tot een intentieovereenkomst.

3. Stemt in principe in met de verplaatsing van de bibliotheek van de

Spoorstraat naar het Dienstencentrum aan het Doelenplein 12, onder

de voorwaarde dat de kosten van verhuizing ten laste worden gebracht

van de vast te stellen grondexploitatie Spoorzone.

4. De raad wordt nog geïnformeerd over het proces.

 

  

SamenvattingMinimabeleid voor dierenartskosten

Het college heeft de raad geïnformeerd dat het college geen aanleiding ziet

om een regeling voor de verstrekking van dierenartskosten voor minima op

 

te stellen. De focus van het minimabeleid ligt op het laten meedoen van kin-

deren en volwassenen (activering).

 

Besluit

Het college:

1. Informeert de raad dat het college geen aanleiding ziet om een regeling

voor de verstrekking van dierenartskosten voor minima op te stellen.

 

  

SamenvattingRIB Afsluiting parkeerplaats Surfplas

Het college wil de gemeenteraad op de hoogte houden van de inspanningen

die gedaan worden in verband met het coronavirus. In deze raadsinformatie-

 

brief informeert het college de raad specifiek over de inzet bij de Surfplas in

de maand augustus 2020.

 

Besluit

Het college:

1. Stuurt de raadsinformatiebrief Afsluiting parkeerplaats Surfplas i.v.m.

corona naar de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingVaststelling BP Hoenkoopse Buurtweg 32 en nabij 26

Haastrecht Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg

32 en nabij 26 in Haastrecht en biedt dit plan aan ter vaststelling aan de ge- 

meenteraad. Dit bestemmingsplan maakt de wijziging van een agrarische

intensieve veehouderij naar een bedrijf in assemblage en handel in landbouw-

machines en een caravanstalling op nummer 32 mogelijk. Op nummer 26

wordt een ruimte-voor-ruimte woning gerealiseerd op basis van de 1323m2

voormalige agrarische bebouwing die niet meer terug wordt gebouwd op

nummer 32. Het ontwerp bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk

te maken heeft vanaf 3 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er

zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend, waarmee kan worden

overgegaan tot vaststelling.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 32 en nabij

26 in Haastrecht, met planidentificatienummer NL.IM-

RO.1931.BP1905BG011-VG01;

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Hoenkoopse

Buurtweg 32 en nabij 26 in Haastrecht vast te stellen;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.
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SamenvattingVaststelling BP Hoenkoopse Buurtweg 34b Haastrecht

In januari 2020 is er een principeverzoek ingediend om het agrarisch bedrijf

op het perceel Hoenkoopse Buurtweg 34b in Haastrecht te beëindigen en om

 

te zetten in een bedrijfsmatige opslag. Onderdeel van het plan is de gefaseerde

sloop van de bestaande agrarische opstallen en de gefaseerde nieuwbouw

van een opslaggebouw. De reeds aanwezige bedrijfswoning blijft behouden.

Uw college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan

om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan

heeft vanaf 24 juni gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen

zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend, waarmee kan

worden overgegaan tot vaststelling.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 34b in

Haastrecht, met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP1905BG007-

VG01;

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Hoenkoopse

Buurtweg 34b in Haastrecht vast te stellen;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingVaststelling BP Oost-Vlisterdijk 44 Vlist

In juni 2019 is er een principeverzoek ingediend om de bedrijfsbebouwing

van een voormalige kaashandel te slopen en een schuurwoning op deze plek

 

terug te bouwen. De bedrijfsbestemming wordt dan omgezet naar een

woonbestemming voor twee woningen. De karakteristieke schuur achter de

bestaande woning wordt ingepast in het plan en zal door beide woningen als

bijgebouw worden gebruikt. De woningen maken gebruik van de bestaande

inrit en het plan wordt landschappelijk ingepast. Op 9 juni 2020 heeft uw

college ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan om deze ontwikkeling

mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 juni gedu-

rende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp

bestemmingsplan ingediend, waarmee kan worden overgegaan tot vaststel-

ling.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 44 in Vlist, met

planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2011BG010 -VG01;

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk

44 in Vlist vast te stellen;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.
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