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BesluitOnderwerp

SamenvattingGarantie Algera-corridor

Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met bijdrage van €

4 miljoen voor de verbetering van de Algeracorridor.

 

 

Besluit

Het college:

1. stelt de raad voor om in te stemmen met een bijdrage van € 4 miljoen

voor de verkenning naar de verbetering van de Algeracorridor.

2. de financiële vertaling mee te nemen tijdens de komende kadernota.

 

  

SamenvattingVaststellen van het ‘’Standplaatsenbeleid

Krimpenerwaard 2020’’ Het college heeft naar aanleiding van een aantal juridische aanpassingen het

reeds vastgestelde standplaatsenbeleid aangepast. De aanpassingen richten

zich op de weigeringsgronden die gehanteerd worden bij een

vergunningaanvraag. De invloed van de gemeente op de marktwerking is

namelijk steeds beperkter en de gemeente mag geen aanvraag meer weigeren

op basis van de branchering.

 

Besluit

Het college stelt het ‘’Standplaatsenbeleid Krimpenerwaard 2020’’ vast.

 

  

SamenvattingVoortzetting Jeugdondersteuning op School (JOS)

Het college heeft, net als de overige gemeenten in Midden-Holland, besloten

een bijdrage te leveren aan de gemeente Gouda voor de regionale inzet van

Jeugdondersteuning Op School. Hiermee wordt Jeugdondersteuning Op

School voortgezet op alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio

Midden Holland, waaronder Krimpenerwaard, in het schooljaar 2020/2021.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van de evaluatie van Jeugdondersteuning Op School

2018/2019;

2. besluit Jeugdondersteuning Op School te continueren voor de periode

van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021;

3. stemt ermee in dat gemeente Gouda, namens de vijf gemeenten in

de regio, subsidie verleent aan Enver voor de inzet van

Jeugdondersteuning Op School;

4. levert hiervoor een bijdrage aan de gemeente Gouda en stelt hiervoor

een bedrag beschikbaar van € 193.812,00.

 

  

SamenvattingVerzameladvies eenmalige subsidies januari 2020

Het college heeft een eenmalige subsidie aan Kledinggroep Bergambacht en

Speelweek Stolwijk geweigerd.

 

 

Besluit

Het college:

1. weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen van €

500,- aan Kledinggroep Bergambacht voor organisatiekosten;

2. weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen van €

2.500,- aan Speelweek Stolwijk voor een jubileumactiviteit.

 

  

SamenvattingDenklijnen voor de besteding van de opbrengst verkoop

aandelen Eneco Met de verkoop van de aandelen Eneco ontvangt de gemeente een eenmalig

bedrag van circa € 23 miljoen. Het college heeft denklijnen opgesteld die 

kunnen worden gehanteerd bij de bepaling van de bestedingsdoelen van de

verkoopopbrengst en deze denklijnen voorgelegd aan de raad.
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Besluit

Het college:

1. stemt in met de denklijnen die kunnen worden gehanteerd bij de

bepaling van de bestedingsdoelen van de opbrengst van de verkoop

aandelen Eneco.

2. legt deze denklijn ter besluitvorming voor aan de raad.

 

  

SamenvattingJaarprogramma milieu 2020 gemeente

Krimpenerwaard, Omgevingsdienst Midden-Holland Het college heeft het jaarprogramma milieu 2020 van de Omgevingsdienst

Midden-Holland (ODMH) vastgesteld. De ODMH voert voor de gemeente

Krimpenerwaard alle wettelijke milieu- en asbesttoezichttaken uit. Die

uitvoeringstaken zijn opgenomen in het jaarprogramma milieu 2020 van de

ODMH. Daarnaast zijn in het jaarprogramma projecten opgenomen die

bijdragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid

en klimaatverandering.

 

Besluit

Het college stemt in met het jaarprogramma milieu 2020 gemeente

Krimpenerwaard, Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

  

SamenvattingOntwerpbestemmingsplan Woningbouw Jan

Blankenstraat, Bergambacht Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw

Jan Blankenstraat, Bergambacht. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van

maximaal 4 woningen mogelijk. Het ontwerp wordt gedurende 6 weken ter

inzage gelegd.

 

Besluit

Het college:

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Jan

Blankenstraat, Bergambacht met kenmerk

NL.IMRO.1931.BP1902DK024-ON01;

2. besluit geen exploitatieplan vast te stellen;

3. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

  

SamenvattingVerkoop inboedel voormalig raadhuis Haastrecht

Het college heeft besloten een aantal antieke stukken, niet behorende tot de

gemeentelijke kerncollectie, die zich in het voormalige raadhuis bevinden, te

verkopen aan de nieuwe eigenaar van het pand. Dit tegen een actuele,

getaxeerde en marktconforme waarde.

 

Besluit

Het college:

1. besluit een deel van de antieke inboedel van het voormalige raadhuis

aan het Marktveld 20 te Haastrecht (niet behorend tot de kerncollectie)

ter verkoop aan te bieden aan de nieuwe eigenaar van dit pand tegen

de actuele, getaxeerde waarde.
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