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BesluitOnderwerp

SamenvattingTweede tussentijdse rapportage 2020

In de tweede tussentijdse rapportage 2020 wordt verslag gedaan over de

stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en vindt bij-

 

stelling plaats van dit beleid en bijbehorende budgetten. Met de hieruit

voortvloeiende begrotingswijziging wordt de begroting 2020 aangepast. De

structurele gevolgen worden verwerkt in de begroting 2021.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de tweede tussentijdse rapportage 2020;

2. Biedt de tweede tussentijdse rapportage 2020, inclusief de hieruit

voortvloeiende begrotingswijziging, ter vaststelling aan de gemeente-

raad aan

 

  

SamenvattingBezwaren sportschool Bergambacht

Er is bezwaar gemaakt tegen de op 5 december 2019 verleende omgevings-

vergunning voor het veranderen van het gebruik van een bedrijfspand naar

 

sportschool op het perceel Ambachtsstraat 2 te Bergambacht. Dit bezwaar-

schrift is voor advies voorgelegd aan de Onafhankelijke Commissie voor de

Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard. Deze heeft geadviseerd

het bezwaarschrift gegrond te verklaren en een proceskostenvergoeding toe

te kennen. Dit advies wordt niet gevolgd, omdat proceskostenvergoeding al-

leen dient te worden toegekend indien er sprake is van het herroepen van het

besluit. In dit geval blijft de omgevingsvergunning in stand onder aanpassing

van de motivering van het besluit.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt het advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Bezwaar-

schriften van de gemeente Krimpenerwaard niet over ten aanzien van

de toekenning van de proceskostenvergoeding;

2. Verklaart de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning SXO-

20192396 gegrond;

3. Besluit het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

 

  

SamenvattingProjectmatig afstoten overtollig gemeentelijk vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de afronding

van het projectmatig afstoten van overtollig gemeentelijk vastgoed en heeft

besloten de raad hierover te informeren.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de naderende afronding van het projectmatig afsto-

ten van het overtollig gemeentelijk vastgoed.

2. Besluit de raad hierover in kennis te stellen met de bijgevoegde

Raadinformatiebrief (RIB).

 

  

SamenvattingVerlenging Tijdelijke Terrassenbeleid

Omdat het tijdelijke terrassenbeleid op 1 oktober verloopt komen er vanuit

verschillende ondernemers verzoeken om deze periode te verlengen.

 

 

Besluit

Het college besluit:

Nr. 254913

GEMEENTEBLAD 6 oktober

2020

Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard

Gemeenteblad 2020 nr. 254913 6 oktober 20201



1. De periode voor het tijdelijke terrassenbeleid te verlengen naar 1 no-

vember.

 

  

SamenvattingBeantwoording brief Ondernemerskring Krimpener-

waard De Ondernemerskring Krimpenerwaard heeft in een brief aandacht gevraagd

voor de ontwikkelingen en de toekomst van deze Ondernemerskring en voor 

de situatie rondom, en de impact van, de coronacrisis op het lokale bedrijfs-

leven. De brief bevat een verzoek tot het oprichten van een ondernemersfonds

en een verzoek om de ondernemers tegemoet te komen door bijvoorbeeld

dit jaar geen OZB te heffen.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De raad adviseren om de heffing en invordering van OZB niet-wonin-

gen in 2020 niet ongedaan te maken;

2. De Ondernemerskring Krimpenerwaard te informeren middels bijge-

voegde brief.

3. Wethouder Vente te mandateren voor het vaststellen van een RIB (met

verwijzing naar de Tussenrapportage).

 

  

SamenvattingBezwaarschrift Kattendijk 15

Het college besluit om het bezwaar tegen het afwijzen van het handhavings-

verzoek die betrekking heeft op de geplaatste damwand met groutankers

 

op/aan de Kattendijk 15 in Gouderak, ongegrond te verklaren, waarmee

voorbij wordt gegaan aan het advies van de Commissie.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt het advies van de Bijzondere Commissie voor de Bezwaarschrif-

ten van de gemeente Krimpenerwaard (hierna: de Commissie) inzake

het handhavingsbesluit Kattendijk 15 in Gouderak niet over;

2. Verklaart het bezwaar tegen het handhavingsbesluit inzake Kattendijk

15 in Gouderak ongegrond.

 

  

SamenvattingHuisbezoeken ouderen

Het college gaat een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorend privacy

protocol aan met de drie welzijnsstichtingen binnen de Krimpenerwaard voor

 

het uitvoeren van informerende huisbezoeken bij inwoners van 75 jaar en

ouder. Het doel van de huisbezoeken is eenzaamheid en andere problematiek

onder ouderen te signaleren en effectief aan te pakken.

 

Besluit

Het college:

1. Gaat een uitvoeringsovereenkomst en bijbehorend privacy protocol

aan met de drie welzijnsstichtingen voor het uitvoeren van informe-

rende huisbezoeken onder inwoners van 75 jaar en ouder;

2. Stemt in met de RIB

 

De burgemeester:

3. Machtigt de portefeuillehouder Sociaal Domein en Samenleving tot

ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst.

 

  

SamenvattingJaarverslag 2019 Stichting Leergeld

Het college informeert de gemeenteraad, de cliëntenraad en de adviesraad

Sociaal Domein over het jaarverslag 2019 en het 1e en 2e kwartaal overzicht

 

2020 van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, waarin verslag wordt ge-

daan van het aantal toegekende voorzieningen.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2019 van Stichting Leergeld Zuid-

Holland Midden.

2. Neemt kennis van het 1e en 2e kwartaal overzicht 2020 van Stichting

Leergeld Zuid-Holland Midden.
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3. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal

Domein.

 

  

SamenvattingOvereenkomst taaltrajecten volwasseneducatie

Het college heeft besloten om een overeenkomst aan te gaan met NLeducatie.

Dit ten behoeve van de aanpak laaggeletterdheid voor de gemeente Krimpe-

 

nerwaard, door het aanbieden van formele taaltrajecten aan mensen die nu

op een wachtlijst staan.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Een overeenkomst van taaltrajecten volwasseneducatie te gunnen aan

NLeducatie voor de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 juli 2021.

2. De overeenkomst nader uit te laten werken.

De burgemeester:

3. Machtigt de afdelingsmanager Sociaal Domein tot ondertekening van

de overeenkomst.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief controle kleinschalige B&B

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief met betrekking

tot de ingediende motie van Waard18 over de (periodieke) controle op de

brandveiligheid bij het bieden van nachtverblijf aan minder dan 10 personen.

 

 

Besluit

Het college:

1. Informeert de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingVoorgenomen fusie OZHW en SOBA

Het college heeft besloten een positief advies te geven ten aanzien van het

voornemen van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden om een fusie aan

te gaan met Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam.

 

 

Besluit

Het college:

1. Geeft een positief advies ten aanzien van het voornemen van Onder-

wijsgroep Zuid-Hollandse Waarden om een fusie aan te gaan met

Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam;

2. Stemt in met de bijgevoegde brief en verstuurt deze aan de Onderwijs-

groep Zuid-Hollandse Waarden.
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