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BesluitOnderwerp

SamenvattingBegroting 2021
Het college heeft de begroting 2021 ter vaststelling aangeboden aan de ge-

meenteraad.
 

 

Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor:

1. De meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen;

2. Het positieve saldo in de jaarschijf 2021 toe te voegen aan de Algemene

reserve vrij vermogen en de negatieve saldi in de jaarschijven 2022

tot en met 2024 aan deze reserve toe te voegen.

 

  

SamenvattingBelastingverordeningen 2021
Het college heeft de belastingverordeningen 2021 ter vaststelling aangeboden

aan de gemeenteraad.
 

 

Besluit

Het College biedt ter vaststelling aan de Raad aan:

1. de Verordening hondenbelasting 2021;

2. de Verordening kwijtschelding 2021;

3. de Verordening toeristenbelasting 2021;

4. de Verordening havengelden 2021;

5. de Verordening marktgelden 2021;

6. de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021; en

7. de Legesverordening 2021.

 

  

SamenvattingVerordeningen woonlasten 2021
Het college heeft de verordeningen woonlasten 2021 ter vaststelling aange-

boden aan de gemeenteraad.
 

 

Besluit

Het College biedt ter vaststelling aan de Raad aan:

1. de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021;

2. de Verordening afvalstoffenheffing 2021; en

3. de Verordening rioolheffing 2021.

 

  

SamenvattingSeptembercirculaire 2020
Op 15 september is de septembercirculaire 2020 verschenen. Deze circulaire

heeft financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2020. Het college heeft
 

besloten deze financiële gevolgen te verwerken in de slotwijziging 2020 en

de 1e tussentijdse rapportage 2021 en de raad hierover te informeren door

middel van een raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De structurele financiële gevolgen van de septembercirculaire te ver-

werken in de Slotwijziging 2020 en 1e tussentijdse rapportage 2021
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2. De raad te informeren over de gevolgen van de septembercirculaire

2020

 

  

SamenvattingAanscherping mestbeleid
Het college heeft besloten de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit uit te nodigen om samen met onze gemeente middels een uitgebreide
 

proef te onderzoeken of en in welke mate verdunning van mest bij het uitrijden

boven de 20 graden Celsius leidt tot een lagere ammoniakemissie en stikstof-

depositie.

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met de reactie op de brief van de minister van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12 augustus 2020 zoals opgenomen

in de bijlage;

2. Besluit de in de bijlage opgenomen brief aan de minister van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit te versturen.

 

  

SamenvattingMooiMekkerland
Het college stelt hoger beroep in tegen de uitspraken van de rechtbank Den

Haag d.d. 8 september 2020 inzake melkgeitenbedrijf MooiMekkerland. Tevens

wordt gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Deze voorziening is

nodig, omdat de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom ten

aanzien van het aantal te houden geiten op 26 oktober 2020 afloopt.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt hoger beroep bij de Raad van State in tegen de uitspraken van

de rechtbank met kenmerken SGR 18/8294, 19/5396, 19/5826, 20/354

en 20/477 onder voorwaarde dat melkgeitenbedrijf MooiMekkerland

eerst hoger beroep instelt;

2. Vraagt de Raad van State tevens een voorlopige voorziening te treffen;

  

SamenvattingJaarverslag 2019 Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-

Holland Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van het Jeugdfonds

Sport & Cultuur Zuid Holland waarin verslag wordt gedaan van het aantal 
deelnemende kinderen uit de Krimpenerwaard aan sport en culturele activi-

teiten. Het college informeert de gemeenteraad, de cliëntenraad en de advies-

raad sociaal domein hierover.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2019 Jeugdfonds Sport & Cultuur

Zuid-Holland

2. Neemt kennis van het overzicht januari t/m juli 2020 Jeugdfonds Sport

& Cultuur Zuid-Holland

3. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal

Domein

 

  

SamenvattingUitvoeringsprogramma Gezondheid
Het college heeft het uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020 – 2023 vastge-

steld. In het uitvoeringsprogramma staan acties beschreven die bijdragen
 

aan de doelen van de nota Gezondheid. De acties zijn geclusterd in vijf ge-

zondheidsthema’s: verantwoord middelengebruik, mentaal welbevinden,

gezond gewicht, gezond en kansrijk opgroeien en gezonde leefomgeving. Het

college informeert de gemeenteraad over het programma.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020 – 2023 vast.

2. Informeert de raad over het uitvoeringsprogramma door middel van

een raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingVerbeteren watersysteem Montignylaan
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Het college heeft besloten de raad voor te stellen het watersysteem in

Schoonhoven ter hoogte van de Montignylaan in samenwerking met Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) te verbeteren.

 

De raad wordt voorgesteld het benodigde kredietvoorstel in de begroting

2021 op te nemen.

 

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. Het watersysteem in Schoonhoven, ter hoogte van de Montignylaan

en Halve Maan in samenwerking met Hoogheemraadschap De

Stichtse Rijnlanden (HDSR) te verbeteren;

2. Hiervoor een krediet van €118.000 beschikbaar te stellen;

3. Dit krediet te activeren en de jaarlijkse kosten voor afschrijving en

rente ten laste van de civiele kunstwerken te brengen;

4. Het kredietvoorstel in de begroting 2021 op te nemen.

 

De burgemeester besluit:

1. Wethouder Hofman-Verwoert voor ondertekening van de samenwer-

kingsovereenkomst met HDSR te mandateren.

 

  

SamenvattingBezwaar Westeinde 30
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit van 18 december 2018 waarbij een

verzoek om handhaving op het perceel Westeinde 30 te Berkenwoude is afge-
 

wezen. Dit bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de Onafhankelijke

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard

(hierna: de Commissie). De commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift

gegrond te verklaren en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Dit advies

wordt niet gevolgd omdat proceskostenvergoeding alleen dient te worden

toegekend indien er sprake is van het herroepen van het besluit. In dit geval

blijft het bestreden besluit in stand onder aanpassing van de motivering van

het besluit. Verder wordt de motivering van het advies van de commissie niet

gevolgd.

 

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 motivering van het advies en de toekenning van de proceskosten-

vergoeding.

2. Verklaart de bezwaren tegen de afwijzing van het verzoek om handha-

ving met kenmerk SXO-20182552 gegrond.

3. Besluit het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

 

  

SamenvattingHorecabeleid buitengebied Krimpenerwaard
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de beleidsregel Horeca-

beleid buitengebied Krimpenerwaard 2020 vast te laten stellen. De ontwerp-
 

beleidsregel heeft ter inzage gelegen. Hier zijn zienswijzen op ingediend. Het

college heeft ingestemd met de Nota van beantwoording zienswijzen en de

nota van wijzigingen beleidsregel Horecabeleid buitengebied Krimpenerwaard

2020. De Nota van wijzigingen heeft betrekking op tekstcorrecties en andere

kleine aanpassingen. De stukken worden ter bespreking aangeboden aan de

commissie Ruimte en Financiën, en uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeen-

teraad. Het doel van de beleidsregel Horecabeleid Buitengebied Krimpener-

waard 2020 is het scheppen van duidelijke ruimtelijke kaders voor het exploi-

teren van horeca in het buitengebied.

 

Besluit

Het college besluit;

1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;

2. In te stemmen met de Nota van wijzigingen;

3. In te stemmen met de Beleidsregel Horecabeleid Buitengebied Krim-

penerwaard 2020;

4. De raad voor te stellen om de beleidsregel Horecabeleid buitengebied

Krimpenerwaard 2020 vast te stellen.

 

  

Gemeenteblad 2020 nr. 263868 13 oktober 20203



SamenvattingVoornemen vaststellen Beleidsregel grondverzet PFAS-

houdende grond Op dit moment werken regiogemeenten aan lokale achtergrondwaarden en

bodembeleid voor PFAS-houdende grond. Het college is voornemens lokaal 
beleid vast te stellen. PFAS-houdende grond afkomstig uit de regio wordt

getoetst aan de normen die gelden voor de functie van de ontvangende bo-

dem. Voor grond van buiten de regio geldt dat er door toepassen van grond

geen verslechtering van de bodemkwaliteit mag optreden.

 

Met dit voorgenomen besluit wordt voldoende ruimte geboden aan grondver-

zet en tegelijkertijd wordt voorkomen dat minder wenselijke toepassingen

van grond plaatsvinden.

 

Minimaal één week na publicatie van het voorgenomen besluit kan tot het

definitieve besluit tot vaststelling van het beleid worden overgegaan. Tegen

het vastgestelde beleid kan door belanghebbenden bezwaar worden aange-

tekend.

 

Besluit

Het college:

1. Is voornemens de Beleidsregel grondverzet PFAS-houdende grond

vast te stellen;

2. Geeft kennis van het voorgenomen besluit via de gemeentelijke publi-

caties;

3. Mandateert het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling om de defini-

tieve beleidsregel vast te stellen indien geen zienswijzen worden inge-

diend;

4. Informeert de gemeenteraad door toezending van bijgaande raadsin-

formatiebrief.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief Benedenberg 90
Het college informeert de raad over het gesprek met LTO, DWLK en Neder-

landse Agrarische Jongeren naar aanleiding van de behandeling van de
 

vaststelling van het bestemmingsplan ‘Jongenhoeve’, Benedenberg 90-96 te

Bergambacht.

 

Besluit

Het college informeert de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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