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25  februari  2020
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingAanpassing SMART doelen en indicatoren in

programma's in P&C documenten Het college werkt de SMART doelen en indicatoren in het collegeprogramma

uit voor de Jaarrekening 2019 met een vermelding van een bron en een

nulmeting. Aanpassingen in een SMART doel en / of een indicator uit het

collegeprogramma worden opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage

2020 en de Kadernota 2021.

 

Besluit

Het college besluit:

De SMART doelen en de indicatoren uit het collegeprogramma in de

Jaarrekening 2019, de 1e Tussentijdse rapportage 2020 en de Kadernota 2021

aan te passen.

 

  

SamenvattingOntwikkeling oevergrondwaterwinning Oasen

Het college heeft kennis genomen van het voornemen van Oasen om een

nieuwe

drinkwatervoorziening te realiseren. Omdat de voorkeur van Oasen uitgaat

naar een locatie in de Krimpenerwaard is het van belang dit traject de komende

tijd goed te volgen en de belangen van de Krimpenerwaard in te brengen in

het proces.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het voornemen van Oasen om een nieuwe

oevergrond-waterwinning te ontwikkelen

2. Stelt het projectplan ‘ontwikkeling drinkwaterwinning’ versie februari

2020 vast

3. Gaat een bestuurlijk overleg aan met Oasen en Provincie

 

  

SamenvattingProgramma Dienstverlening 2020

Het college heeft het programmaplan dienstverlening vastgesteld. De

genoemde projecten worden door de projectleiders uit het programmateam

opgestart. Indien nodig wordt voor de projecten een bestuurs-opdracht en

een projectplan opgesteld.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het programmaplan dienstverlening vast.

2. Informeert de gemeenteraad en verzorgt een presentatie.

 

  

SamenvattingVerlenging contract CVV en aanpassing tarief

Het college heeft ingestemd met de verlenging van het contract met

Connexxion voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer met de

GroeneHartHopper tot 1 augustus 2021 en tariefaanpassing per 1 januari 2020.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Het contract met Connexxion voor het collectief vraagafhankelijk

vervoer met de GroeneHartHopper te verlengen tot 1 augustus 2021.

2 Akkoord te gaan met een tariefverhoging van 10% vanaf 1 januari 2020

3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste tussenrapportage

2020
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