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1 8  februari  2020
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingBeleidsregels boete

Het opleggen van een boete na het schenden van de inlichtingenplicht is een

landelijke verplichting die volgt uit de Participatiewet, nadere regels zijn

vastgesteld in het Boetebesluit sociale zekerheidswetten. Het college stelt

nadere richtlijnen vast in de Beleidsregels Bestuurlijke Boete Krimpenerwaard

2020.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de “Beleidsregels Bestuurlijke Boete Krimpenerwaard 2020” vast.

2. Stemt in met bijgevoegde brief aan de Adviesraad Sociaal Domein

(bijlage 5).

 

  

SamenvattingBestemmingsplan Jongenhoeve Benedenberg 90-96,

Bergambacht Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Jongenhoeve,

Benedenberg 90-96 Bergambacht vast te stellen. Aan de Benedenberg 90 en

96 zijn twee aparte agrarische bedrijfspercelen gelegen. Met dit plan worden

beide percelen samengevoegd tot één melkveehouderij- en

vleesvarkensbedrijf. De bouwmogelijkheden op het perceel Benedenberg 90

worden uitgebreid en ter compensatie worden bouwmogelijkheden op het

perceel Benedenberg 96 ingeleverd.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Jongenhoeve,

Benedenberg 90-96 Bergambacht kenmerk

NL.IMRO.1931.BP1902BG021-VG01 vast te stellen;

2. Stelt de gemeenteraad voor geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingBrief afhandeling aanvraag omgevingsvergunning

Er is een brief aan de gemeenteraad gestuurd met daarin een vraag over de

afhandeling van een omgevingsvergunning. Deze brief is ter afhandeling in

handen van het college gesteld. Het college heeft besloten de brief te

behandelen als een klacht. Met een raadsinformatiebrief wordt de raad op de

hoogte gebracht van deze afhandeling.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit de brief met kenmerk 19-0035429 als klacht te behandelen;

2. Informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingPré-mantelzorgbeleid

Het college heeft ingestemd met de beleidsregel pré-mantelzorgwoning. Dit

betekent dat inwoners van de gemeente Krimpenerwaard de mogelijkheid

krijgen bij hun bestaande woning extra woonruimte te realiseren voor de

duur van maximaal 10 jaar waarin een familielid die de pensioen- gerechtigde

leeftijd heeft bereikt kan wonen indien sprake is van een toenemende

zorgbehoefte.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen;

2. Evalueert de beleidsregel na een jaar;
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3. Informeert de gemeenteraad over de beleidsregel door middel van

bijgaande raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingZienswijze NRD de MER voor het Programma Integraal

Riviermanagement De gemeente dient bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een

zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de

milieueffectrapportage voor het Programma Integraal Riviermanagement om

bij de uitwerking van de maatregelpakketten rekening te houden met de

ontwikkelingen die langs de stroomgebieden van de Lek en Hollandse IJssel

aan de zijde van onze gemeente zijn voorzien.

 

Besluit

Het college:

1. Dient de bijgevoegde concept-zienswijze in bij het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat.

  

  

SamenvattingZienswijze NRD MIRT-Verkenning Oeververbindingen

Het college heeft een reactie voorbereid op het actieve verzoek vanuit de

MIRT-organisatie om te reageren op de Nota Reikwijdte en Detail voor de

Oeververbindingen Rotterdam.

 

Besluit

Het college:

1. Geeft haar zienswijze op de NRD Oeververbindingen Rotterdam.

 

  

SamenvattingBenoeming commissielid CRK

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om één nieuw lid van de

CRK met terugwerkende kracht te benoemen per 1 januari 2020. De Commissie

Ruimtelijke Kwaliteit adviseert over de welstands- en monumentenaspecten

van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De commissie kan verzocht

worden aanvullend te adviseren op de landschappelijke, archeologische,

stedenbouwkundige of erfinrichtingsaspecten van aanvragen voor een

omgevingsvergunning.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad voor om in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) te

benoemen voor een termijn van 3 jaar (van 1 januari 2020 tot en met

31 december 2022): Dhr. Ir. J.W. Walraad (monumenten)

2. Stelt de raad voor om ontslag met onmiddellijke ingang te verlenen

aan: Dhr. Ir. C.M. Rouw (monumenten).

 

  

SamenvattingGebiedsovereenkomst Veenweiden, zelfrealisatie en

verwerving In de Krimpenerwaard wordt 2250 ha natuur gerealiseerd in het kader van de

gebiedsovereenkomst Veenweiden. Het college informeert de gemeenteraad

regelmatig over de voortgang van het proces van zelfrealisatie en verwerving.

Binnen dit proces maken grondeigenaren een keuze tot zelfrealisatie van

natuur of verkoop van gronden in het Natuur Netwerk Nederland (NNN)

gebied.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en stuurt deze ter

informatie naar de Gemeenteraad.

  

SamenvattingVerzameladvies Eenmalige subsidies februari 2020

Het college verleent voor de jaren 2020 en 2021 een eenmalige subsidie aan

Stichting de Verhalencompagnie.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent voor de jaren 2020 en 2021 een eenmalige subsidie van totaal

€ 7.100,- aan Stichting de Verhalencompagnie voor verhalenprojecten.

 

  

SamenvattingIJsbaan Noord te Lekkerkerk

Het college heeft de bestuursopdracht ‘startnotitie IJsbaan Noord’ vastgesteld.

Daarmee wordt gestart met de uitvoering van het project: het formuleren en
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vast laten leggen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de

woningbouwlocatie IJsbaan Noord in Lekkerkerk.

 

Besluit

Het college stelt de bestuursopdracht startnotitie IJsbaan Noord Lekkerkerk

vast.
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