
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 6 oktober 2020

 

6 oktober 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingAddendum bij de overeenkomst voor het Collectief

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV/  GroeneHartHopper ) Het college heeft ingestemd met het addendum voor het Collectief Vraagaf-

hankelijk Vervoer geldend vanaf 1 juli 2020 tot einde van het contract (31 juli 
2021) en aanvulling van het besluit 1.1. van 24 maart 2020 over doorbetaling

vervoerbedrijven in het sociaal domein tijdens de coronacrisis.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het addendum geldend vanaf 1 juli 2020 tot einde contract

(31 juli 2021) voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV /

GroeneHartHopper);

2. Gaat akkoord met aanvulling van besluit 1.1. van 24 maart 2020 over

doorbetaling vervoerbedrijven in het sociaal domein tijdens de corona-

crisis en volgt daarmee de richtlijnen van de VNG en KNV.

 

  

SamenvattingBeleidsregels Collectieve Zorgverzekering
Het college vindt het van belang om een goede zorgverzekering voor minima

aan te bieden. De kaders voor dit aanbod zijn vastgesteld in de Beleidsregels
 

Collectieve Zorgverzekering Minima 2020 gemeente Krimpenerwaard. Er is

een belangrijke wijziging ten opzichte van de Beleidsregels Collectieve Zorg-

verzekering Minima 2018. De omvang van de steekproef om de rechtmatigheid

van de deelname aan de verzekering vast te stellen wordt vastgesteld op 10%,

in plaats van 100%. Deze wijziging wordt ingevoerd omdat de oude bepalingen

omtrent de steekproef arbeidsintensief waren en in de praktijk weinig oplever-

den. Tenslotte zijn nog een aantal kleine technische aanpassingen gedaan in

de beschrijving van aanmelding, toetreding en beëindiging van de collectieve

zorgverzekering.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de “Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering Minima 2020 ge-

meente Krimpenerwaard” vast.

2. Informeert de Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Domein via het

verzenden van de bijgevoegde brief.

3. Wethouder Vente wordt gemandateerd om de RIB gewijzigd vast te

stellen.

 

  

SamenvattingBIZ Centrum Bergambacht 2021-2025
Het college heeft de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de

Stichting BIZ Centrum Bergambacht vastgesteld. In de uitvoeringsovereen-

komst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bedrijveninvesterings-

zone (BIZ) in het centrum van Bergambacht voor de periode 2021-2025. Het

college legt de Verordening BIZ Centrum Bergambacht 2021-2025 voor aan

de gemeenteraad ter bespreking en vaststelling op 15 december 2020

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het BIZ-plan Centrum Bergambacht (2021-2025);

2. Stelt de uitvoeringsovereenkomst ‘Bedrijveninvesteringszone Centrum

Bergambacht 2021-2025’ vast;

3. Stelt de concept Verordening BIZ Centrum Bergambacht 2021-2025

vast en biedt de Verordening ter vaststelling aan de Raad aan.
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1. Machtigt de portefeuillehouder Economische Zaken tot ondertekening

van de uitvoeringsovereenkomst 'Bedrijveninvesteringszone Centrum

Bergambacht 2021-2025'.

 

  

SamenvattingBu sinesscase  afdeling  BOR Projectplan
Het college heeft besloten tot de opstelling van een businesscase huisvesting

van de afdeling BOR, naar aanleiding van de duurzaamheidsdoelstellingen

die zijn beschreven in het Collegeprogramma.

 

 

Besluit

Het college besluit:

1. Tot de vaststelling van het projectplan businesscase huisvesting BOR.

 

  

SamenvattingPilot wijk- GGD'er
Het college heeft het projectplan ‘pilot wijk-GGD’er’ vastgesteld. Twee wijk-

GGD’ers zullen voor de duur van zes maanden inwoners met verward gedrag
 

in een zo vroeg mogelijk stadium toeleiden naar passende hulpverlening. Dit

in het kader van een sluitende aanpak van inwoners met verward gedrag.

Deze wijk-GGD’ers hebben veel ervaring met het werken met de doelgroep

en kennen de partners in het zorg- en veiligheidsdomein in de Krimpener-

waard. Voor deze pilot ontvangt de gemeente subsidie van ZonMw.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het projectplan ‘pilot wijk-GGD’er’ vast;

2. Informeert de Raad via bijgevoegde RIB.

 

  

SamenvattingRaadsvoorstel vaststelling stedenbouwkundig plan

herontwikkeling bedrijfsterrein Galgoord, Haastrecht. Het college heeft besloten de raad voor te stellen de structuurvisie voor Gal-

goord in Haastrecht, vast te stellen. 
 

Besluit

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen de structuurvisie voor de herontwikkeling van

bedrijfsterrein Galgoord in Haastrecht, vast te stellen;

2. Kennis te nemen van de presentatie bedoeld voor het beeldvormend

overleg met de woordvoerders van de fracties op woensdag 7 oktober

a.s.

 

  

SamenvattingRaadsvoorstel vaststelling Structuurvisie bedrijventer-

rein Schoonhoven-Noord Het college heeft besloten de raad voor te stellen de structuurvisie voor de

herontwikkeling van het bedrijventerrein Schoonhoven-Noord, vast te stellen. 
 

Besluit

Het College besluit:

1. De raad voor te stellen de structuurvisie voor de herontwikkeling van

bedrijventerrein Schoonhoven-Noord, vast te stellen;

2. Wethouder Vente wordt gemandateerd om de tekening in de structuur-

visie eventueel gewijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingVoorbereiding aanbesteding doelgroepenvervoer
Het college heeft de uitgangspunten voor de nieuwe aanbesteding van het

doelgroepenvervoer vastgesteld en vraagt advies van de Adviesraad SD. Het
 

contract voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer wordt opgezegd en niet

verlengd. Onder leiding van RDS van de gemeente Gouda wordt het doelgroe-

penvervoer aanbesteed.

 

Besluit

Het college:

1. Zegt het contract voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer op en

maakt geen gebruik van de laatste verlengoptie;

2. Stemt in met de uitgangspunten voor de aanbesteding van het doel-

groepenvervoer;

Gemeenteblad 2020 nr. 273860 22 oktober 20202



3. Zendt de uitgangspunten voor de aanbesteding aan de Adviesraad

Sociaal Domein met de bijgevoegde adviesaanvraag;

4. Stemt in met het penvoerderschap van RDS van de gemeente Gouda

voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

 

  

SamenvattingBegrotingswijziging compensatiemiddelen Rijk corona-

verlies  Promen Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 24 september jl. de begrotings-

wijziging compensatiemiddelen Rijk coronaverlies Promen vastgesteld. Naar 
aanleiding van de vaststelling van de begrotingswijziging stelt het college de

gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad voor om in te stemmen met de begrotingswijziging

compensatiemiddelen Rijk coronaverlies Promen en hierop geen

zienswijze in te dienen.

 

  

SamenvattingBenoeming tweede lid algemeen bestuur gemeenschap-

pelijke regeling Streekarchief Midden-Holland De raad wordt voorgesteld om wethouder J. Vente te benoemen als tweede

vertegenwoordiger namens de gemeente Krimpenerwaard in het Algemeen

Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland.
 

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om:

1. Wethouder J. Vente te benoemen als tweede vertegenwoordiger na-

mens de gemeente in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe-

lijke regeling Streekarchief Midden-Holland.

 

  

SamenvattingBIZ De Wetering Bergambacht 2021-2025
Een voorstel voor het instellen van een nieuwe bedrijveninvesteringszone

(BIZ) op het bedrijventerrein ''De Wetering'' van Bergambacht voor de periode

2021-2025. De huidige BIZ loopt af per 31 december 2020.

 

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het BIZ-plan De Wetering Bergambacht (2021-2025);

2. Stelt de uitvoeringsovereenkomst ‘Bedrijveninvesteringszone De

Wetering Bergambacht 2021-2025’ vast;

3. Stelt de concept Verordening BIZ Bedrijventerrein De Wetering Berg-

ambacht 2021-2025 vast en biedt de Verordening ter vaststelling aan

de Raad aan.

 

De burgemeester

1. Machtigt de portefeuillehouder Economische Zaken tot ondertekening

van de uitvoeringsovereenkomst 'Bedrijveninvesteringszone De We-

tering Bergambacht 2021-2025'.

 

  

SamenvattingJaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften
Het college heeft kennisgenomen van het Jaarverslag 2019 van de Commissie

bezwaarschriften Krimpenerwaard. Het jaarverslag wordt ter kennisneming
 

aangeboden aan de gemeenteraad en onder de aandacht gebracht van de

afdelingsmanagers en medewerkers.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het Jaarverslag 2019 van de Commissie bezwaar-

schriften;

2. Stuurt het Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2019 naar de ge-

meenteraad, samen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3. Brengt de opmerkingen en aanbevelingen uit het Jaarverslag onder

de aandacht van de afdelingsmanagers en medewerkers.

 

  

SamenvattingLeeghwaterstraat  125-133 Schoonhoven
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Het college wijst het verzoek af van bewoners Leeghwaterstraat 125-133 in

Schoonhoven voor het aankopen van gemeentegrond aan de achterkant van

hun percelen. De bewoners worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

 

Besluit

Het college:

1. Wijst het verzoek van de bewoners aan de Leeghwaterstraat 125-133

in Schoonhoven voor het aankopen van gemeentegrond aan de ach-

terkant van hun percelen af.

 

  

SamenvattingVaststelling BP Industrieweg 37 Stolwijk
Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Industrieweg 37

Stolwijk en biedt dit plan aan ter vaststelling aan de gemeenteraad. Op basis
 

van het bestemmingsplan wordt de bestaande bovenwoning gelegaliseerd

door wijziging van een bedrijfsbestemming naar een gemengde bestemming.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het bestemmingsplan Industrieweg 37 Stolwijk, met

planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2010BT029-VG01;

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Industrieweg

37 Stolwijk vast te stellen;

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

 

  

SamenvattingWijziging Gemeenschappelijke Regeling  Regionale

Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

(RDOG HM)

De gemeente Krimpenerwaard neemt deel aan de Gemeenschappelijke Rege-

ling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG

HM). De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden

taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en

het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Gemeenschap-

pelijke Regeling moet geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten

op wetgeving en tussentijds toegevoegde taken. Om die reden heeft het col-

lege, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, het besluit

genomen om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel tot wijziging

van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare

Gezondheidszorg Hollands Midden tot een collegeregeling;

2. Stelt de raad voor het college van burgemeester en wethouders toe-

stemming te verlenen tot het vaststellen van deze voorgestelde wijzi-

ging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare

Gezondheidszorg

3. Stelt onder voorbehoud van instemming van de raad op de eerste

twee besluitpunten, in met de wijziging van de Gemeenschappelijke

Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands

Midden met betrekking tot wetswijzigingen, wijzigingen in taken en

redactionele wijzigingen.
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