
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 14 januari 2020
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BesluitOnderwerp

SamenvattingDecembercirculaire 2019

Op 16 december jl. is de meicirculaire 2019 verschenen. Deze circulaire heeft

financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2019. Het college heeft

besloten deze financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage

2020 en de raad hierover te informeren door middel van een

raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De structurele financiële gevolgen van de decembercirculaire 2019 te

verwerken in de 1e tussentijdse rapportage 2020

2. De raad te informeren over de gevolgen van de decembercirculaire

2019.

 

  

SamenvattingOnderzoek bodemdaling

Op 7 mei 2019 is het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld door het

college. In dit kader heeft het college op 18 juni 2019 opdracht gegeven voor

een inventarisatie en onderzoek bodemdaling. Acacia Water heeft het

onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek biedt de basis om voor de

Krimpenerwaard de juiste maatregelen te kiezen op de daarvoor best geschikte

locaties om

bodemdaling tegen te gaan. Het rapport Bodemdaling Krimpenerwaard is

het eindproduct van deze inventarisatie. Het rapport is openbaar.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van het Rapport Bodemdaling Krimpenerwaard;

2. besluit het Rapport Bodemdaling Krimpenerwaard in te zetten in

gebiedsprocessen en bij beleidsvorming;

3. informeert de Raad door middel van begeleidende

Raadsinformatiebrief en

het Rapport Bodemdaling;

  

SamenvattingContractering Vaktherapeuten

Het college verlengt de dienstverlenings-overeenkomst waarmee de

vaktherapeuten (jeugdhulp) worden gecontracteerd met een jaar. De

vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of

psychiatrische stoornissen.

 

Besluit

Het college besluit:

1. de dienstverleningsovereenkomst met een jaar te verlengen waarmee

de vak-therapeuten (jeugdhulp) worden gecontracteerd.

De burgemeester:

2. machtigt het afdelingshoofd Sociaal Domein om de overeenkomsten

te ondertekenen.

 

  

SamenvattingVerhuizing IJsclub Stolwijk

Het college heeft besloten de verhuizing van de IJsclub Stolwijk te faciliteren

door hen een perceel grond tegen een marktconforme prijs in erfpacht aan

te bieden.

 

Besluit

Het college:
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1. besluit een perceel van ongeveer 400m² aan de Vaartweg 2 in Stolwijk

aan IJsclub Stolwijk in erfpacht aan te bieden tegen een marktconforme

prijs;

2. mandateert de afdelingsmanager Openbare Werken te besluiten over

de precieze afmetingen en prijs van het in erfpacht te geven perceel;

De burgemeester:

3. machtigt de afdelingsmanager Openbare Werken om alle

privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan en te ondertekenen

deze zaak betreffend.

 

  

SamenvattingBeslissing op bezwaar verwijderings- en

schadevergoedingsverzoek Door bezwaarde is bezwaar gemaakt tegen een besluit op een AVG-verzoek

(verwijderingsverzoek) en is bezwaar gemaakt tegen de beslissing op zijn

verzoek om schadevergoeding. De commissie bezwaarschriften heeft

geadviseerd om bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren wegens misbruik

van recht. Het bezwaar tegen het besluit op het verzoek om schadevergoeding

is echter geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Bezwaarde dient ten

aanzien van zijn bezwaar tegen het besluit op het verzoek om

schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaard te worden, aangezien het geen

besluit betreft waartegen bezwaar openstaat.

 

Besluit

Het college besluit:

1. het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 21 november 2019

ten dele te volgen en onder aanvulling en verbetering van gronden

het bezwaar tegen het besluit op het AVG- verzoek niet ontvankelijk

te verklaren wegens misbruik van recht en het bezwaar tegen het

besluit op het schadevergoedingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren

aangezien dit geen besluit betreft in de zin van artikel 1:3 Awb.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief cliëntervaringsonderzoek 2018-

2019 Het college heeft kennis genomen van de resultaten en acties naar aanleiding

van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 en informeert de

Gemeenteraad.

 

Besluit

Het college:

1. neemt kennis van de rapportage van het cliëntervaringsonderzoek

Wmo en Jeugd 2018

2. informeert de Gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief

3. deelt de rapportage met de Adviesraad Sociaal Domein

 

  

SamenvattingVoorkeursrecht Meidoornstraat 2, Bergambacht.

Definitief raadsvoorstel Het college heeft op 3 december 2019 een voorkeursrecht gevestigd op het

perceel Meidoornstraat 2 in Bergambacht. Tegen het genomen besluit zijn

geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het gevestigde

voorkeursrecht te bestendigen.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor om in haar vergadering van 4 februari 2020 het

voorkeursrecht op het perceel Meidoornstraat 2 te bestendigen.
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