
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 11 februari 2020

 

 

11  februari  2020
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingBezwaarschrift tegen verlenging begunstigingstermijn

last onder dwangsom MooiMekkerland Er is bezwaar gemaakt tegen een besluit van 27 mei 2019. Met het besluit is

de begunstigingstermijn van de aan Melkgeitenbedrijf MooiMekkerland te

Stolwijk opgelegde last onder dwangsom van 6 april 2018 verlengd tot 1

december 2019. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat er meer geiten

gehouden worden dan op grond van de milieumelding is toegestaan. Dit

bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de Onafhankelijke Commissie

voor de Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard. Zij heeft

geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren. Het college heeft

besloten om dit advies niet over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond

te verklaren.

 

Besluit

Het college neemt het advies van de Onafhankelijke Commissie voor de

Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard niet over en verklaart

het bezwaarschrift ongegrond.

 

  

SamenvattingInfill materiaal kunstgrasvelden

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van meerdere kunstgras

voetbalvelden in 2020 zijn gestart. Het college heeft de voor- en nadelen van

 

verschillende soorten infill materialen afgewogen en kiest ervoor om de

renovaties in 2020 met SBR voort te zetten. Landelijke ontwikkelingen worden

gevolgd.

 

Besluit

Het college

1. Neemt kennis van verschillende infill materialen voor

kunstgrasvoetbalvelden;

2. Besluit de renovaties van kunstgras voetbalvelden in 2020 met SBR

(rubbergranulaat) voort te zetten;

3. Besluit kantplanken aan te leggen om de verspreiding van het infill

materiaal te voorkomen;

4. Stelt voor om de bestaande kredieten voor renovatie kunstgras

voetbalvelden te verhogen i.v.m. de aanleg van kastplanken;

5. Neemt de financiële gevolgen mee in de 1e Tussentijdse rapportage

2020 en Kadernota 2021.

 

  

SamenvattingSocial Media team openbare orde en veiligheid

Het college stelt aparte social media kanalen in voor het thema veiligheid in

de gemeente Krimpenerwaard. Het gebruik van die kanalen wordt over een

half jaar gemonitord.

 

 

Besluit

Het college besluit tot het instellen van aparte social media kanalen voor

thema veiligheid in de gemeente Krimpenerwaard.

 

  

SamenvattingLocatiestudie BBS De Krullevaar Schoonhoven

In het door de Raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is BBS

De Krullevaar opgenomen als (ver)nieuwbouw project. Bij de planontwikkeling

 

voor (ver)nieuwbouw van scholen is de eerste stap het bepalen van de locatie.

Daarna kan het locatie gebonden Programma van Eisen worden opgesteld

in samenspraak met de gebruikers.

 

Besluit

Het college stelt de bestuursopdracht Locatiestudie BBS De Krullevaar

Schoonhoven vast.

 

  

SamenvattingHerijkt programmaplan Verandering Ruimtelijk Domein
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Het college heeft het herijkte programmaplan Verandering Ruimtelijk Domein

vastgesteld. In het programmaplan staat beschreven op welke wijze de

 

gemeente zich dit jaar voorbereidt op de komst van de Omgevingswet op 1

januari 2021.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt het herijkt programmaplan Verandering Ruimtelijk Domein vast

2. Stuurt het herijkt programmaplan ter informatie naar de gemeenteraad

 

  

SamenvattingZelfevaluatie BRP (Basisregistratie personen) 2019 en

verantwoordingsrapportage ENSIA (Eenduidig

Normatiek Single Information Audit) (onderdeel BRP)

Het college heeft kennis genomen van de zelfevaluatie BRP (Basisregistratie

Personen) en de ENSIA (Eenduidig Normatiek Singel Information Audit),

onderdeel BRP. Jaarlijks wordt een onderzoek gedaan naar de gegevens die

vermeld staan in de BRP en hoe de processen rondom de verwerking en

beveiliging zijn beschreven. Het onderzoek vindt plaats door middel van een

zelfevaluatie. Het college heeft kennis genomen van de uittreksels zelfevaluatie

BRP (Basisregistratie personen) en de ENSIA (Eenduidig Normatiek Single

Information Audit) (BRP). Beide evaluaties zijn met een positief resultaat

afgerond.

 

Besluit

Het college neemt kennis van:

1. De uitslagen van de zelfevaluatie BRP

2. En de uitslagen van de ENSIA 2019 (onderdeel BRP) door middel van

ondertekening van de uittreksels zelfevaluatie BRP en ENSIA

 

  

SamenvattingVervanging van de zoutelektrolyse-installatie en

regelkast in zwembad ‘t Wilgerak in Schoonhoven Het college vervangt de zoutelektrolyse met regelkast van zwembad ’t Wilgerak

in Schoonhoven en wijkt af van het aanbestedingsbeleid.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De zoutelektrolyse installatie met regelkast van zwembad ‘t Wilgerak

in Schoonhoven te laten vervangen;

2. Af te wijken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid door bij slechts

één partij een offerte aan te vragen en aan deze partij de opdracht te

laten gunnen;

3. De kosten van maximaal € 180.000 exclusief BTW te dekken uit de

begroting van 2020;

4. De afdelingsmanager Openbare Werken de opdracht te laten gunnen.

De burgemeester:

1. Machtigt de afdelingsmanager Openbare Werken om conform dit

besluit de overeenkomst te ondertekenen.

 

  

SamenvattingWijzigen van het bestemmingsplan Hoenkoopse

buurtweg 34b in Haastrecht Het college heeft ingestemd met het principeverzoek om een nieuw

bestemmingsplan op te stellen waarmee na beëindiging van een agrarisch

bedrijf een bedrijfsbestemming ten behoeve van opslag activiteiten wordt

mogelijk gemaakt aan de Hoenkoopse Buurtweg 34b In Haastrecht. Vanwege

de wens om de agrarische bedrijfsgebouwen gefaseerd te slopen en

nieuwbouw te plegen, is een nieuw bestemmingsplan met een

bedrijfsbestemming een passende regeling. In het bestemmingsplan wordt

vastgelegd dat uiteindelijk alle agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt zal

worden. Hiermee wordt verrommeling van het landelijk gebied voorkomen.

 

Besluit

Het college stemt in met het principeverzoek om een nieuw bestemmingsplan

op te stellen waarmee na beëindiging van een agrarisch bedrijf een

bedrijfsbestemming ten behoeve van opslag activiteiten wordt mogelijk

gemaakt aan de Hoenkoopse Buurtweg 34b in Haastrecht.

 

  

SamenvattingVoorstel project Direct Duidelijk schrijven

Het project Direct Duidelijk zorgt voor de voortzetting van begrijpelijk schrijven

in de organisatie. De schriftelijke communicatie aan inwoners en ondernemers

wordt op taalniveau B1 geschreven, waardoor de informatie van de gemeente

direct duidelijk is.

 

Besluit

Het college:
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1. Stemt in met voortzetting van begrijpelijk schrijven in de organisatie

volgens bijgevoegd projectplan en draagt het belang van duidelijke,

begrijpelijke taal uit.

2. Stemt in met het aangaan van de Direct Duidelijk Deal in 2020

3. Besluit de raad te informeren over het project via bijgevoegde

raadsinformatiebrief (RIB).

 

  

SamenvattingInformatie over de aanpak N228 Veiliger

De raad is met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang

aanpak verkeersveiliger maken van de Provincialeweg N228.

 

 

Besluit

Het college informeert de raad over de aanpak N228 door middel van een

Raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingRV Advies aan Commissariaat voor de Media aanvraag

RTV Krimpenerwaard Elke vijf jaar wordt een nieuwe zendvergunning afgegeven aan een lokale

omroep. Onze huidige lokale omroep RTV Krimpenerwaard heeft een aanvraag

ingediend om direct na afloop van de huidige aanwijzing in de komende

periode juni 2020 tot 2025 opnieuw aangewezen te worden als lokale publieke

media-instelling. Het Commissariaat voor de Media bepaalt of de omroep

aan de vereisten voldoet. De gemeenteraad heeft een rol in het adviseren aan

het Commissariaat. Het college heeft de raad voorgesteld te adviseren dat

RTV Krimpenerwaard aan deze vereisten voldoet.

 

Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor om het Commissariaat voor de Media

positief te adviseren in de zin dat RTV Krimpenerwaard voldoet aan de

vereisten uit de Mediawet.
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