
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 27 oktober 2020

 

27 oktober 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingMemo Herstelplan begroting 2021 e.v./Transformatie-

plan SD Het college heeft ingestemd met de memo herstelplan begroting 2021.

  
Besluit

1. College stemt in met de memo Begroting 2021.

 

  

SamenvattingAddendum bij de overeenkomsten voor het routege-

bonden vervoer Het college heeft ingestemd met het addendum voor het routegebonden

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

bedrijven in het sociaal domein tijdens de coronacrises.

 

Besluit

Het college:

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

(31 juli 2021) voor het routegebonden vervoer.

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

doorbetaling vervoerbedrijven voor het routegebonden vervoer tijdens

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

 

  

SamenvattingBuiten de Veerpoort
Het college verzoekt de raad een aanvullend krediet beschikbaar te stellen

voor het aangepaste plan Buiten de Veerpoort fase 2 in Schoonhoven. Het

krediet is benodigd om enerzijds de resterende onderdelen uit het eerder

vastgestelde plan uit te voeren en anderzijds is het krediet benodigd om de

civiel technische aanpassingen te realiseren.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het aangepaste ontwerp voor het project Buiten de

Veerpoort fase 2, conform bijlage A;

2. Stemt in om de verbeelding van de beschadigde brug, vooralsnog,

niet verder uit te gaan werken;

3. Stemt in ’t Wilgerak, vooralsnog, niet in te richten met steigers en gaat

verder in overleg met de Watersport vereniging om tot een oplossing

te komen;

4. Vraagt de raad een krediet beschikbaar te stellen van € 385.000,- ten

laste van de Algemene Reserve en dit bedrag te storten in de reserve

kapitaallasten;

5. Stelt de raad voor om de structurele lasten (circa € 12.000 per jaar)

ten laste te brengen van de reserve kapitaallasten.

 

  

SamenvattingVaststelling subsidie 2019 Cultuurhuis Krimpen aan

de Lek Het college stelt de subsidie 2019 aan het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek

vast op € 169.000,- en stemt in met het verzenden van de vaststellingsbrief

subsidie 2019.
 

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de subsidie 2019 voor het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek

vast op € 169.000,-
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2. Wethouder Boere wordt gemandateerd om een aangepaste brief vast

te stellen.

 

  

SamenvattingDeelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie

met Kwaliteit 2021-2024 Het college heeft ingestemd met deelname aan het subsidieprogramma Cul-

tuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. De bestaande middelen voor cultuur- 
educatie, zijnde een bedrag van € 47.003,- zet het college in als matchingsbij-

drage voor het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. De adhe-

sieverklaring ten behoeve van de subsidieaanvraag Cultuureducatie met

Kwaliteit 2021-2024 wordt ondertekend.

 

Besluit

Het college besluit:

1. In te stemmen met deelname aan het subsidieprogramma Cultuuredu-

catie met Kwaliteit.

2. De bestaande middelen voor cultuureducatie, zijnde een bedrag van

€ 47.003,-, in te zetten als matchingsbijdrage voor het subsidieprogram-

ma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

3. De adhesieverklaring ten behoeve van de subsidieaanvraag Cultuur-

educatie met Kwaliteit 2021-2024 te ondertekenen.

 

  

SamenvattingInformatiebeleid en MJOP 2021-2024
Het college stemt in met informatiebeleid en meerjarenonderhoudsplan. In

deze stukken is bepaald hoe de informatievoorziening van de gemeente

Krimpenerwaard is ingeregeld en gefinancierd.

 

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het Informatiebeleid 2021-2024 en Meerjarenonderhouds-

plan I&A 2021-2024.

2. Stemt in met het omvormen van de reserve automatisering tot een

egalisatiereserve en het verwerken van de gevolgen in de slotwijziging

2020.

3. Brengt de Raad op de hoogte via de bijgevoegde RIB.

 

  

SamenvattingOnderzoek meer bomen in de Krimpenerwaard
Het college stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor de

aanleg van veenweidebos in de Krimpenerwaard. Vanuit het klimaatakkoord
 

ligt er een opgaven voor meer bos, bomen en natuur voor o.a. provincies en

Staatsbosbeheer. Daarom vraagt de gemeente Provincie Zuid-Holland,

Staatsbosbeheer en de Groenalliantie aan te sluiten bij het initiatief om te

komen tot meer groei in de Krimpenerwaard. Het onderzoek richt zich op

quick-wins bij bestaand bos en locaties voor nieuw aan te leggen bos.

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met de startnotitie haalbaarheidsonderzoek naar potentiële

locaties voor veenweidebos in de Krimpenerwaard.

2. Verzoekt de provincie Zuid-Holland aan te sluiten bij dit initiatief.

 

  

SamenvattingSchoolstraat 26 Bergambacht
Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een

woongebouw met 14 appartementen op de locatie Schoolstraat 26 te Berg-
 

ambacht en wijkt daarmee af van het bestemmingsplan. De ontwerp-omge-

vingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent medewerking aan de realisatie van een woongebouw met

14 appartementen op de locatie Schoolstraat 26 te Bergambacht en

wijkt daarmee af van het bestemmingsplan;

2. Stemt in met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning, inclusief

de aanpassing in de ruimtelijke onderbouwing, en legt deze gedurende

zes weken ter inzage conform artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder

3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo);
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3. Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen;

4. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning

aan het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen

worden ingediend.

 

  

SamenvattingPvA  RES 1.0 MH
Het college stemt niet in met het voorleggen van het Plan van Aanpak RES1.0

Midden-Holland aan de raadsbrede werkgroep energietransitie ter consultatie.
 

 

Besluit

Het college stemt niet in met het Plan van Aanpak RES 1.0 Midden-Holland

en stemt (nog) niet in met het voorleggen van het Plan van Aanpak RES 1.0

Midden-Holland aan de raadsbrede werkgroep energietransitie ter consultatie.

Op het onderdeel participatie en communicatie moet het Plan van Aanpak

worden aangepast.

 

  

SamenvattingSubsidie aanvraag ASV,  Interbestuurlijk programma

Vitaal Platteland. Het college heeft ingestemd met het concept voor een aanvraag om een gel-

delijke bijdrage van 2 ton vanuit de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering

van het projectplan “Gebiedsprocessen Krimpenerwaard” in het kader van

het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. De in het projectplan opge-

nomen pilots richten zich op ontwerpoplossingen voor een gedragen en uit-

voerbare toekomstperspectieven voor (landelijke) gebieden in de Krimpener-

waard.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het  gebiedsplan “Naar een duurzaam gebruik van

de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden” .

2. Stemt in met de aanvraag bij de provincie Zuid-Holland op grond van

de Algemene Subsidie Verordening, Regeling IBP-Vitaal Platteland en

het daarbij behorende concept projectplan “Gebiedsprocessen Krim-

penerwaard”.

3. Stemt in met het concept voor een samenwerkingsovereenkomst

4. Machtigt de portefeuillehouder belast met o.a. de projecten Gebieds-

overeenkomst, bodemdaling en adaptieve landbouw nog eventuele

wijzigingen in de aanvraag en de samenwerkingsovereenkomst aan

te brengen.

 

  

SamenvattingSubsidiejaarplan
Het college heeft ingestemd met het corrigeren van de omissies in het Subsi-

diejaarplan 2021 zoals vermeld in het "Overzicht aanpassingen Subsidiejaar-

plan 2021".

 

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het corrigeren van de omissies in het Subsidiejaarplan

2021 zoals vermeld in het  "Overzicht aanpassingen Subsidiejaarplan

2021".

2. Vraagt volgende week een RIB in het college.

 

  

SamenvattingOnderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

2021 Het college heeft het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2021

vastgesteld. In het plan staan de onderzoeken die het college in 2021 laat 
uitvoeren. Onderwerpen van onderzoek zijn de ervaringen met de afhandeling

van meldingen openbare ruimte via Melddesk en de debiteurenincasso voor

terugbetalingsverplichtingen van cliënten van de afdeling Sociale zaken. Het

onderzoeksplan wordt ter informatie naar de raad gestuurd.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2021 vast

en

2. Stuurt het onderzoeksplan ter informatie aan de raad.
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SamenvattingVerlengen samenwerking Stichting BlijeGift
Het college heeft besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan

met Stichting BlijeGift voor de duur van een jaar. Door deze samenwerking
 

wordt voorkomen dat inwoners met een laag (besteedbaar) inkomen in een

problematische situatie terecht komen indien door omstandigheden geen

gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen van de Voedselbank.

Stichting BlijeGift ondersteunt deze inwoners in de vorm van lokale levens-

middelenbonnen.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Stichting

BlijeGift vanaf 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021.

2. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal

Domein door middel van bijgaande RIB.

 

De burgemeester:

3. Machtigt de wethouder Sociale Zaken om de dienstverleningsovereen-

komst te ondertekenen.
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