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BesluitOnderwerp

SamenvattingAdvies subsidies 75 jaar vrijheid

Het college heeft advies ontvangen van de ingestelde adviescommissie 75

jaar vrijheid Krimpenerwaard. Zij hebben alle subsidieaanvragen beoordeeld

en getoetst en een voorstel gemaakt wat betreft de verdeling van het

beschikbare subsidieproject 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard. Het college

heeft ingestemd met de voorgestelde verdeling van het subsidiebudget voor

het project 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het advies van de adviescommissie 75 jaar vrijheid

Krimpenerwaard over toekenning of afwijzing van de

subsidieaanvragen.

2. Stemt in met het advies van de adviescommissie inzake de verdeling

van het beschikbare subsidiebudget.

3. De burgemeester wordt gemandateerd een raadsinformatiebrief vast

te stellen.

 

  

SamenvattingBestuursopdracht IHC terrein

Het college heeft de bestuursopdracht ‘Herontwikkeling IHC locatie in Krimpen

aan de Lek’ vastgesteld. Na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van

het project: de verkenningsfase waarin de haalbaarheid van de herontwikkeling

van de IHC locatie onderzocht wordt.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de bestuursopdracht vast voor het verkennen van de

herontwikkeling van het IHC terrein.

  

  

SamenvattingMandaatregister 2020

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

hebben besloten tot vaststelling van een verbeterde versie van het

mandaatregister. De reden van de vaststelling is dat de organisatie heeft

gekeken welke mandaten lager in de organisatie belegd konden worden.

Ook is de wijziging voor wat betreft het uniformeren van de werknamen

doorgevoerd in het mandaatregister. Daarnaast zijn de bevoegdheden vanuit

de CAR-UWO, door de komst van de CAO gemeenten, uit het mandaatregister

gehaald en is een privaatrechtelijk volmachtbesluit vastgesteld.

 

Besluit

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheid

betreft:

1. stelt het mandaatregister 2020 vast;

2. trekt het mandaatregister 2019, vastgesteld op 22 januari 2019, in;

3. bekrachtigen de (vooruitlopende op de vaststelling van het gewijzigde

mandaatregister) reeds genomen besluiten in de periode vanaf 22

januari 2019 tot en met de dag van inwerkingtreding van het

mandaatregister 2020;

4. stellen het volmachtbesluit Wet normalisering rechtspositie

ambtenaren vast;

5. bekrachtigen de (vooruitlopende op de vaststelling van het in

beslispunt 4 genoemde volmachtbesluit) reeds genomen besluiten in

de periode 1 januari 2020 tot en met de dag van inwerkingtreding van

het volmachtbesluit Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

 

  

SamenvattingRegeling Briefadres

Het college heeft besloten om de huidige regeling Briefadres te actualiseren.

De termijn van maximaal 6 maanden is uitgebreid. In de nieuwe regeling is
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het mogelijk om deze termijn telkens te verlengen als hiervoor gewichtige

redenen zijn.

 

Besluit

Het college:

1. stelt de regeling bijzonder beleid briefadres gemeente Krimpenerwaard

2020 vast.

2. mandateert de bevoegdheid tot beslissingen, genoemd in artikel 8

van de Regeling bijzonder beleid briefadres gemeente Krimpenerwaard

2020, aan de afdelingsmanager KCC. Bij de eerstvolgende wijziging

van de mandateringslijst zal dit worden verwerkt.

 

  

SamenvattingEvaluatie Jaarwisseling 2019-2020

Het college heeft de jaarwisseling 2019-2020 geëvalueerd. De evaluatie bevat

een terugblik op de afgelopen jaarwisseling en een aantal aanbevelingen

/aandachtspunten voor de komende jaarwisseling. De raad ontvangt ter

informatie de evaluatie. De jaarwisseling is rustig verlopen zonder grote

incidenten.

 

Besluit

Het college

1. neemt de aanbevelingen uit de Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 over.

2. informeert de raad over de Evaluatie jaarwisseling 2019-2020.

 

  

SamenvattingRIB Pilot niet-digitaal vaardigen

Het college heeft besloten om de raad te informeren over een pilot die

opgestart wordt. In deze pilot wordt onderzocht of een lokale informatielocatie

meerwaarde biedt om de dienstverlening te verbeteren voor inwoners die

niet-digitaal vaardig zijn.

 

Besluit

Het college heeft besluiten het bijgevoegde RIB aan de toe te zenden.

 

  

SamenvattingVaststellen ontwerp-bestemmingsplan

Benedenkerkseweg 113 Stolwijk Het college heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan

‘Benedenkerkseweg 113, Stolwijk en zal deze ter inzage leggen. Het

bestemmingsplan maakt het mogelijk om de percelen, gelegen achter de

bedrijfslocatie Benedenkerkseweg 113 te Stolwijk te gebruiken als tuinbouw

in de zin van vollegrondsteelt (dus niet glastuinbouw of sierteelt).

 

Besluit

Het college:

1. stelt de Nota beantwoording vooroverlegreacties bestemmingsplan

‘Benedenkerkseweg 113, Stolwijk’ vast;

2. stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Benedenkerkseweg 113,

Stolwijk’;

3. legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Benedenkerkseweg 113, Stolwijk’

met kenmerk NL.IMRO.1931.BP1902BG023-ON01 ter inzage;

4. stemt in met de concept-planschadeverhaalsovereenkomst.

  

  

SamenvattingVerzoek herziening bestemmingsplan en schadeclaim

Er is verzocht het bestemmingsplan te herzien voor de percelen gelegen naast

Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht. Verzoeker wil een woning kunnen

bouwen op het perceel. Het college heeft besloten de raad niet voor te stellen

het bestemmingsplan “Landelijk Gebied voormalige gemeente Vlist” te

herzien, omdat het bestemmingsplan al voorziet in een wijzigingsbevoegdheid

voor de bouw

van een woning. Verzoeker heeft ook gevraagd om een schadevergoeding

uit onrechtmatige daad. Dit verzoek is al eerder gedaan en afwijzend

beantwoord. Het college ziet af van een nieuwe beoordeling van de claim

gezien deze al beoordeeld en beantwoord is met de brieven van 25 februari

2019 en 30 juli 2019.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad niet voor het bestemmingsplan “Landelijk Gebied

voormalige gemeente Vlist” te herzien voor de percelen gelegen naast

Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht;

2. Besluit de schadeclaim niet nogmaals inhoudelijk te behandelen;

3. Informeert de raad met een raadsinformatiebrief.
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SamenvattingWijzigingsplan Bovenkerkseweg 110b Stolwijk

Het college besluit het ontwerp wijzigingsplan Bovenkerkseweg 110b in

Stolwijk in procedure te brengen. Op het perceel aan de Bovenkerkseweg

110b is de agrarische bedrijfsvoering al langere tijd beëindigd, maar is dit

planologisch niet vastgelegd. De eigenaren willen het perceel gaan verkopen

en willen om die reden een passende bestemming voor het perceel. Door de

functieaanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ toe te voegen aan de

bestemming agrarisch met waarden is de nu feitelijk aanwezige situatie

passend bestemd. Het college is hiervoor bevoegd op basis van de

binnenplanse wijzigingsbevoegdheid artikel 3.7.2. van het geldend

bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist).

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerp-wijzigingsplan Bovenkerkseweg 110b

Stolwijk, met kenmerk NL.IMRO.1931.BPW1910BG025-ON01 en de ter

inzage legging gedurende zes weken.

2. Besluit geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst voor

dit plan op te stellen.
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