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BesluitOnderwerp

SamenvattingVerzoek opstellen Kerkenvisie

Het opstellen van een Kerkenvisie is een ingrijpende zaak die veel impact

heeft. Hoewel het belang ervan wordt ingezien behoort het niet tot de priori-

teiten op het gebied van erfgoedbeleid en lijkt de noodzaak ertoe niet hoog.

Het college besluit geen aanvraag in te dienen voor subsidie voor het opstellen

van een Kerkenvisie, informeert de initiatiefnemer en biedt aan in overleg te

treden.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit geen subsidieaanvraag in te dienen voor het opstellen van een

Kerkenvisie;

2. Informeert initiatiefnemer en biedt aan in overleg te gaan.

 

  

SamenvattingToolkit woonopgave senioren van ANBO en ActiZ

Het College stuurt de toolkit woonopgave senioren van de ANBO en ActiZ ter

informatie toe aan de Raad. Deze informatie wordt begeleid met een raadsin-

formatiebrief.

 

 

Besluit

Het College

1. Stemt in de toolkit woonopgave senioren van de ANBO en ActiZ toe

te sturen aan de Raad.

2. Stuurt een begeleidende raadsinformatiebrief over de tooklit woonop-

gaven senioren aan de Raad.

 

  

SamenvattingProjectplan maatschappelijke voorzieningen

Het college heeft de ambitie om te komen tot een Kadernota maatschappelijke

voorzieningen. Voorzieningenbeleid gaat over de vraag welke maatschappe-

lijke voorzieningen op welke plaats wenselijk zijn en welke rol de gemeente

hierin speelt (faciliteren, opdracht gevend, subsidiëren, zelf doen, etc. ).Het

college heeft het projectplan voor het opstellen van de kadernota Voorzienin-

genbeleid vastgesteld.

 

Besluit

1. Het college stelt het projectplan maatschappelijke voorzieningen vast.

 

  

SamenvattingVNG-congres d.d. 25-9-2020

Op 25 september aanstaande vindt het uitgestelde VNG-congres -grotendeels

digitaal- plaats. Gelet op eerdere acties om de VNG tot grotere inzet te bewe-

gen worden tijdens dit congres enkele moties ingediend.

 

 

Besluit

1. Het college wijst wethouder Boere aan als inspreker tijdens het VNG-

congres.

2. Het college machtigt wethouders Boere en Sleeuwenhoek inzake het

opstellen in indienen van moties voor het VNG-congres betreffende:

a. de versterking van de gemeentelijke financiën met name inzake het

Sociaal Domein en

b. het doen van nader en verdiepend onderzoek inzake de grondslagen

van de herijking van de verdeelsystematiek voor het Sociaal Domein.
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SamenvattingOntwerp bestemmingsplan Middelblok 107-109 Goude-

rak Het college heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Middelblok

107-109, Gouderak’ en brengt het ontwerp-bestemmingsplan in procedure.

Hiermee wordt de bestemming ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘agrarisch

loonbedrijf’ op het perceel Middelblok 107-109 te Gouderak omgezet in en

uitgebreid met de bestemming ‘Bedrijf”. Op de gronden met de bestemming

‘Bedrijf’ is uitsluitend een loonbedrijf in agrarisch en agrarisch-aanverwant

loonwerk, werk in grond-, weg- en waterbouw alsmede werk in groenvoorzie-

ning toegestaan.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen, omdat er geen belang-

rijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn als gevolg

hiervan;

2. Stelt de Nota van beantwoording overlegreacties bestemmingsplan

‘Middelblok 107-109, Gouderak’ vast;

3. Stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Middelblok 107-109,

Gouderak’;

4. Legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Middelblok 107-109, Gouderak’

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1904BG010-ON01 gedurende zes weken

ter inzage;

5. Stemt in met de concept-anterieure overeenkomst;

6. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen

 

  

SamenvattingKwijtschelding huur sportaccommodaties

Het college brengt geen huur in rekening voor amateur (sport) organisaties

die tussen 1 maart en 1 juni 2020 een sportaccommodatie hebben gehuurd

 

en hier vanwege de coronamaatregelen geen gebruik van hebben kunnen

maken. Het Rijk compenseert de gederfde inkomsten grotendeels via een

steunpakket. Het college wil garant staan voor enkele andere verhuurders

van sportaccommodaties voor het deel wat niet gecompenseerd wordt door

bovenstaande regeling, zodat ook zij de huur van amateur sportorganisaties

kunnen kwijtschelden.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De huur van amateur sportorganisaties die geen structurele subsidie

ontvangen en huren bij de gemeente, voor de periode van 1 maart tot

1 juni 2020 kwijt te schelden;

2. Compensatie aan te vragen voor de gederfde inkomsten van de

sportaccommodaties die in beheer zijn van de gemeente met de lan-

delijke regeling: ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

COVID-19’;

3. Garant te staan voor de gederfde inkomsten in Krimpenerwaard van

SVN, Optisport B.V., Waterbos B.V., de verhuurder van de turnhal en

de zwembadstichtingen welke zijn ontstaan door de kwijtschelding

van de huur aan amateur sportorganisaties voor 1 maart tot 1 juni

2020 en niet worden gecompenseerd door bovenstaande regeling;

4. Informeert de raad middels de een raadinformatiebrief. Wethouder

Sleeuwenhoek wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

  

SamenvattingRIB Vormgeven dekking garantstelling Algeracorridor

Het college informeert de gemeenteraad over het nog niet opnemen van

dekkingsvoorstellen voor de garantstelling Algeracorridor in de Kadernota

 

2021. Het college vraagt de gemeenteraad mee te denken over mogelijke

dekkingsopties.

 

Besluit

1. Het college stelt bijgevoegde raadsinformatiebrief vast en verzend

deze naar de raadsleden.
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