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BesluitOnderwerp

SamenvattingAanbesteding uitvoering combinatiefuncties 2021
Het college heeft het aanbestedingstraject voor de uitvoering van de Brede

Regeling Combinatiefuncties afgerond. De opdracht voor deze uitvoering is
 

gegund aan Team Sportservice. Na de begrotingsbehandeling in de gemeen-

teraad, waarin wordt besloten over definitieve beschikbaarheid van het ge-

meentelijk deel van het budget voor deze opdracht, wordt de Overeenkomst

van Opdracht getekend.

 

Besluit

1. Het college neemt kennis van de definitieve gunning van de aanbeste-

ding uitvoering Brede Regeling Combinatiefuncties Krimpenerwaard

2021 aan Team Sportservice;

2. Het college sluit, na de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad,

een Overeenkomst van Opdracht af met Team Sportservice;

3. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Sport tot onderteke-

ning van de Overeenkomst van Opdracht met Team Sportservice;

4. Het college informeert de gemeenteraad via bijgevoegde aangepaste

raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingAangepast RV Garantstelling bijdrage Algeracorridor
Het college heeft het raadsvoorstel over de Garantstelling van de bijdrage

voor de Algeracorridor gewijzigd vastgesteld. Na de commissievergadering
 

van februari is het eerdere raadsvoorstel als gevolg van de coronacrisis nog

niet behandeld in de gemeenteraad. Inmiddels is via een raadsinformatiebrief

aan de gemeenteraad gemeld dat het vormgeven van de dekking voor deze

garantstelling niet in de kadernota 2021 hoeft plaats te vinden. Het voorstel

wordt op dit punt aangepast.

 

Besluit

1. Het college gaat akkoord met het gewijzigde raadsvoorstel van 21 ja-

nuari 2020 met betrekking tot de garantstelling bijdrage Algeracorridor

 

  

SamenvattingConvenant I nternationale schakelklas (I SK )  2020-

2022 Het college heeft ingestemd met het Convenant Nieuwkomersklas in de ge-

meente Krimpenerwaard 2020 – 2022 en stelt hiervoor jaarlijks € 10.000,- be- 
schikbaar. Hiermee worden de afspraken rondom nieuwkomers in het primair

onderwijs voortgezet en daarmee de nieuwkomersklas in Bergambacht.

 

Besluit

1. Het college stemt in met het Convenant Nieuwkomersklas in de ge-

meente Krimpenerwaard 2020 – 2022;

2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Onderwijs om het

Convenant te ondertekenen.

 

  

SamenvattingSubsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie

2021 Het college verleent subsidie aan organisaties voor- en vroegschoolse voor-

zieningen voor het uitvoeren en in stand houden van peuteropvang en voor- 
en vroegschoolse educatie. Met een raadsinformatiebrief geeft het college

de gemeenteraad een overzicht van de te verlenen subsidies.

De verlening vindt plaats op basis van de Algemene Subsidieverordening

Krimpenerwaard 2019, de subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2021

en het thema vroegschoolse educatie in de subsidieregeling Gemeente

Krimpenerwaard 2021.
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Besluit

Het college:

1. Verleent subsidies voor voorschoolse voorzieningen 2021 met een

korting van 8% in de categorie reguliere peuteropvang.

2. Verleent subsidies voor voorschoolse voorzieningen 2021 conform de

aanvraag in de categorie peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Edu-

catie (VVE).

3. Verleent subsidies in het thema vroegschoolse educatie conform de

aanvraag van de instellingen.

4. Stuurt de raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.

 

  

SamenvattingTijdelijk terrassenbeleid
Tijdens de corona crisis zijn de ondernemers in horeca hard getroffen. Om

de ondernemers een helpende hand te bieden is er het tijdelijk terrassenbeleid
 

opgesteld. Dit beleid maakt het voor de ondernemers mogelijk om hun terras-

sen uit te breiden of zelfs een tijdelijk nieuw terras te plaatsen voor een peri-

ode tot 1 oktober. Nu dit termijn bijna verstreken is komen er vanuit verschil-

lende ondernemers verzoeken om de einddatum van dit beleid te verlengen

tot en met 1 april. Na 1 oktober zal de grootste druk van de terrassen weer

verplaatsen naar binnen in de horeca inrichtingen. Vanuit die wetenschap is

het advies aan het college om de periode voor de tijdelijke terrassen te ver-

lengen naar 1 november en de reeds bestaande terrassen tot en met 1 april

toe te staan.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De periode voor het tijdelijke terrassenbeleid te verlengen tot 1 novem-

ber.

2. Het gebruik en de aanwezigheid van de bestaande terrassen tot en 1

april toe te staan.

 

  

SamenvattingVoornemen Onderwijs Primair en Groeiling tot samen-

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

voornemen van Stichting Onderwijs Primair om Daltonschool De Vlisterstroom 
per 1 augustus 2021 over te dragen aan De Groeiling en tegelijkertijd te laten

fuseren tot een formele samenwerkingsschool met Basisschool St. Catharina

te Haastrecht en ressorterend onder De Groeiling.

 

Besluit

Het college:

1. Geeft een positief advies ten aanzien van het voornemen van Stichting

Onderwijs Primair om Daltonschool De Vlisterstroom per 1 augustus

2021 over te dragen aan De Groeiling en tegelijkertijd te laten fuseren

tot een formele samenwerkingsschool met Basisschool St. Catharina

te Haastrecht en ressorterend onder De Groeiling;

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

Onderwijs Primair en De Groeiling. In de brief wordt toegevoegd "Wij

zijn blij met de blijvende mogelijkheid voor openbaar onderwijs in de

kern Haastrecht."

 

  

SamenvattingZienswijze Peilbesluiten Krimpenerwaard HHSK
In een groot deel van de Krimpenerwaard dateert het laatste peilbesluit (op-

pervlaktewaterpeil) van 2011. Omdat voor de meeste gebieden in de Krimpe-
 

nerwaard de peilaanpassing tot en met 2020 is vastgelegd, zijn er in deze

gebieden dus nieuwe peilbesluiten nodig die geldig zijn vanaf 2021. Hiervoor

zijn zeven Ontwerp Peilbesluiten Krimpenerwaard opgesteld door het Hoog-

heemraadschap Schieland & Krimpenerwaard. Deze Ontwerp Peilbesluiten

liggen ter inzage van 3 september tot en met 15 oktober 2020. Met de ziens-

wijze zoals in de bijlage opgenomen maakt de gemeente gebruik van de

mogelijkheid om een reactie te geven op de Ontwerp Peilbesluiten.

 

Besluit

Het college

1. Stemt gewijzigd (toegevoegd relatie met Omgevingsvisie) in met de

zienswijze op de Ontwerp Peilbesluiten Krimpenerwaard zoals opge-

nomen in de bijlage en maakt deze bekend bij het Hoogheemraadschap

Schieland & Krimpenerwaard.
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SamenvattingInburgering Ondertussengroep
Het college heeft besloten om een overeenkomst met het Taalhuis te sluiten

voor de periode oktober 2020 – december 2021 met betrekking tot de onder-
 

steuning van de ELIP (Einde Lening Inburgering Plichtig) inburgeraars, ‘de

ondertussengroep’ bij het behalen van hun inburgeringsexamen. De burge-

meester heeft de afdelingsmanager SD gemachtigd tot ondertekening van

de overeenkomst.

 

Besluit

Het College

1. Sluit een overeenkomst met het Taalhuis voor de periode oktober

2020 – december 2021 met betrekking tot de ondersteuning van de

ELIP (Einde Lening Inburgering Plichtig)  inburgeraars, de ‘ondertus-

sengroep’ bij het behalen van hun inburgeringsexamen.

2. Stemt in met de optie 1x per week formele taalles en één informele

activiteit uit het voorstel van het Taalhuis.

3. De burgemeester machtigt de afdelingsmanager SD tot ondertekening

van de overeenkomst.

 

  

SamenvattingOmgevingsvergunning IJsseldijk-Noord 124 te Ouder-

kerk aan den IJssel Na beëindiging van het agrarisch bedrijf is op het perceel IJsseldijk-Noord

124 te Ouderkerk aan den IJssel veel veranderd. Met deze aanvraag worden 
alle huidige functies, de gebouwlocaties en bouwactiviteiten die hebben

plaatsgevonden vastgelegd.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent medewerking aan het realiseren van ontwikkelingen op een

voormalig agrarisch perceel aan de IJsseldijk-Noord 124 te Ouderkerk

aan den IJssel en wijkt daarmee af van het bestemmingsplan;

2. Start de uitgebreide voorbereidingsprocedure genoemd in artikel

2.12,eerste lid, onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (hierna: Wabo);

3. Stemt in met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning en legt deze

gedurende zes weken ter inzage;

4. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning

aan het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen

worden ingediend.

 

  

SamenvattingVaststelling verkoopprijs  gemeentelijk  percee l.
Bij de eigendomswisseling van een pand in Vlist bleek een deel van het pand

op gemeentelijke grond te staan. De voormalige gemeente Vlist had al wel
 

besloten het perceel te verkopen, maar heeft dit nooit uitgevoerd. De situatie

wordt nu conform eerder gemaakte afspraken gecorrigeerd.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De verkoopprijs van het gemeentelijke perceel kadastraal bekend als

VLI00 A1297 (plaatselijk bekend als West Vlisterdijk 57 2855 AK VLIST)

vast te stellen op € 7.500,00 kk.
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