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2 8  januari 2020
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingKoppelen Djuma - Pinkroccade

Het college heeft ingestemd met de offerte voor het koppelen van de systemen

van Sociale Zaken en Sociaal Domein met het zaaksysteem en wijkt

gemotiveerd af van het inkoopbeleid.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de offerte voor het koppelen van de systemen van Sociale

Zaken en Sociaal Domein met het zaaksysteem en wijkt gemotiveerd

af van het inkoopbeleid.

2. Mandateert het afdelingshoofd S&I om, tijdens de invoeringsperiode

van Djuma en vanwege een juiste koppeling met Djuma, af te wijken

van het aanbestedingsbeleid.

 

  

SamenvattingOnderzoek welzijnsinstelling c.a.

Het college heeft het rapport het rapport Evaluatie welzijnsinstellingen

Krimpenerwaard ontvangen.

Nog voor de afronding van dit onderzoek hebben de welzijnsinstellingen de

intentie uitgesproken mede naar aanleiding hiervan te willen fuseren. Het

college informeert de raad hierover. Het college is bereid om de fusie te

faciliteren.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de resultaten van het onderzoek bij de

welzijnsstichtingen.

2. Informeert de raad met bijgaande Raadsinformatiebrief en biedt het

rapport van Radar advies ter kennisname.

3. Neemt aanbevelingen en signalen t.a.v. financiën uit het rapport in

op te stellen beleid en het voorstel tot vaststellen van de

subsidieplafonds.

4. Anticipeert hierop in de 1e tussenrapportage 2020 en de Kadernota

2021 hierop.

5. Neemt kennis van de intentieverklaring van de welzijnsstichtingen om

te gaan fuseren.

6. Komt de welzijnsstichtingen tegemoet in de kosten van ondersteuning

voor het fusieproces.

 

  

SamenvattingUitgangspunten Raad bij de totstandkoming van de

concept-RES Het college heeft kennis genomen van het raadsvoorstel met uitgangspunten

bij de totstandkoming en toetsing van de concept RES Krimpenerwaard. Het

college heeft ingestemd met het informeren van de raadsbrede werkgroep

energietransitie middels de raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het raadsvoorstel en de bijbehorende notitie

‘uitgangspunten van de Raad bij de totstandkoming en toetsing van

de concept-RES Krimpenerwaard’.

2. Verstrekt de wethouder mandaat om de mening en opvatting van het

college te delen met de raadsbrede werkgroep energietransitie.
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3. Stemt in met het informeren van de raadsbrede werkgroep

energietransitie over de mening en opvatting van het college middels

de raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingInvoering restafvalteller

Met de restafvalteller kunnen inwoners bij het SVHW het aantal ledigingen

of stortingen van hun restafval inzien. Hiervoor zijn actuele gegevens nodig.

De afspraken over de data-uitwisseling tussen Cyclus, het SVHW en de

gemeente zijn vastgelegd in een dataprotocol dat door partijen ondertekend

dient te worden.

 

Besluit

Het College besluit de restafvalteller in te voeren.

 

  

SamenvattingVrijstelling controleverklaring voorschoolse

voorzieningen Het college verleent de voorschoolse voorzieningen vrijstelling van de

verplichting tot het indienen van een controleverklaring bij subsidiebedragen

van € 50.000,- en hoger. Deze vrijstelling geldt alleen voor de voorschoolse

voorzieningen aangezien hier een afwijkende subsidieregeling,

verantwoordingsformat en monitor van toepassing is.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent de voorschoolse voorzieningen vanaf 2021 vrijstelling van

de verplichting tot het indienen van een controleverklaring bij subsidies

boven de € 50.000,-.

2. Verleent met terugwerkende kracht ook voor het jaar 2019 en 2020

voorgenoemde vrijstelling.

3. Verplicht de voorschoolse voorzieningen vanaf 2021 tot het indienen

van een beoordelingsverklaring bij subsidies boven de € 50.000,-.

4. Verplicht de voorschoolse voorzieningen met terugwerkende kracht

ook voor het jaar 2019 en 2020 tot het indienen van een

beoordelingsverklaring bij subsidies boven de € 50.000,-.

5. Verleent bij een negatief besluit op bovengenoemde punten, de

voorschoolse voorzieningen uitstel tot uiterlijk 1 september voor het

indienen van de controleverklaring over 2019.
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