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BesluitOnderwerp

SamenvattingActiegroep Geluidsoverlast Krimpenerwaard

De Actiegroep Geluidsoverlast Krimpenerwaard heeft de gemeente een brief

gestuurd. In deze brief uit de actiegroep haar ongenoegen over de houding

van de gemeente ten aanzien van de door inwoners ervaren geluidshinder

vanwege motoren. Het college herkent zich niet in het geschetste beeld en

heeft wel degelijk oog voor de problematiek. Afgelopen jaar is daartoe samen

met de actiegroep, politie en de Motorrijders Actiegroep (MAG) actief ingezet

op gedragsbeïnvloeding door middel van de bewustwordingscampagne

‘Motorrijders welkom, maar mag het wat zachter?’.

 

Besluit

Het college:

1. Beantwoordt de ingekomen brief van de Actiegroep Geluidsoverlast

Krimpenerwaard schriftelijk conform bijgevoegde antwoordbrief.

 

  

SamenvattingCollegeadvies ladders zon, wind en warmte t.b.v. con-

cept-RES Het college heeft kennis genomen van de adviezen ten aanzien van de ladders

zon, wind en warmte welke dienen als inbreng voor de concept-RES (Regio-

nale Energie Strategie).

Een ladder is een instrument dat de voorkeuren en de prioritering weergeeft

ten aanzien van de locaties en technieken voor het opwekken van wind-,

zonne- en warmte-energie. De ladders zijn een volgorde van prioritering dat

in het vervolgstadium helpt bij het kiezen van locaties waar we duurzame

energie uit wind en zon gaan opwekken en met welke methoden en technieken

we duurzame warmte gaan opwekken.

Het college informeert de raadsbrede werkgroep energietransitie met een

raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het collegevoorstel en de bijbehorende raadsinfor-

matiebrief met de adviezen ten aanzien van de ladders zon, wind en

warmte welke dienen als inbreng van de Gemeente Krimpenerwaard

voor de concept-RES.

2. Verstrekt de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie dhr. Bening

mandaat om de mening en opvatting van het college te delen met de

raadsbrede werkgroep energietransitie.

3. Stemt in met het informeren van de raadsbrede werkgroep energie-

transitie over de mening en opvatting van het college middels de

raadsinformatiebrief over de ladders voor zon, wind en warmte.

 

  

SamenvattingCollegevoorstel Beleidsregel Bed & Breakfast en recre-

atiewoningen Het college heeft de beleidsregels Bed & Breakfast en recreatiewoning Krim-

penerwaard vastgesteld. Met dit beleid ontstaat voor de gehele gemeente 

een eenduidig kader voor het hebben van een Bed & Breakfast. Daarnaast is

het met dit beleid ook mogelijk een recreatiewoning te realiseren in bestaande

bebouwing.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de beleidsregels Bed & Breakfast en recreatiewoning Krimpener-

waard vast.

2. Informeert de gemeenteraad over de beleidsregels door middel van

bijgaande raadsinformatiebrief.
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SamenvattingHekwerk Wilhelminaboom en Stadspark Schoonhoven

Het college gaat akkoord met het herstellen van het hekwerk van de Koningin

Wilhelminaboom nabij het Stadspark te Schoonhoven en het uitvoeren van

bouwkundig onderhoud in het Stadspark. De werkzaamheden worden zo

spoedig mogelijk uitgevoerd. Voor het hekwerk wordt eerst een omgevings-

vergunning aangevraagd. Het onderhoud volgt 12 jaar na de renovatie van

het park in 2008. Het park bestaat in het jaar 2020 precies 100 jaar.

 

Besluit

Het college:

1. Gaat akkoord met het herstellen van het hekwerk inclusief fundering

van de Koningin Wilhelminaboom nabij het Stadspark te Schoonhoven.

2. Gaat akkoord met het uitvoeren van bouwkundig onderhoud in het

Stadspark.

3. Stemt in met het aanmelden van een bedrag van € 45.000 respectieve-

lijk € 18.000 exclusief btw voor de eerste tussentijdse rapportage van

het begrotingsjaar 2020.

4. Stemt in met het vooruitlopend voor- bereiden en uitvoeren van de

werkzaam- heden.

5. Mandateert Wethouders Hofman en Boere om een raadsvoorstel vast

te stellen

  

SamenvattingProjectenlijst gemeente Krimpenerwaard

Het college heeft kennis genomen van de projectenlijst van de gemeente. In

deze lijst zijn alle projecten opgenomen:

- waarvoor een bestuursopdracht/projectplan is vastgesteld door het college

- welke in collegeprogramma zijn opgenomen

- welke onderdeel zijn van 1 van onze ontwikkelprogramma’s

- de RO-projecten (scholen/woningbouw) zijn ook opgenomen in de projec-

tenlijst.

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) -projecten, reguliere werkzaamheden

en de werkzaamheden met betrekking tot organisatieontwikkelingen zijn niet

opgenomen in de projectenlijst.

Aan de hand van deze lijst heeft het hele college zicht op de lopende projecten

in de gemeente.

 

Besluit

Het college neemt kennis van de projectenlijst gemeente Krimpenerwaard.

 

  

SamenvattingSociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Het college heeft de beleidsregels ‘sociaal medische indicatie kinderopvang’

vastgesteld. Met deze regeling wordt een tegemoetkoming in de kosten kin-

deropvang verleend aan ouders die door aantoonbare sociale/medische rede-

nen tijdelijk niet kunnen werken. Hierdoor is er geen recht op kinderopvang-

toeslag. De uitvoering van deze regeling wordt ondergebracht bij het Loket

Samenleving en Zorg waardoor de hulpvraag integraal opgepakt wordt.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit de beleidsregels Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang vast

te stellen;

2. Neemt kennis van de voorgenomen administratieve wijziging om een

bedrag van € 20.000,- over te hevelen van het budget bijzondere bij-

stand naar het budget kinderopvang

3. Mandateert de afdelingsmanager sociaal domein en de teammanager

Sociaal Domein om te besluiten op aanvragen voor een sociaal medi-

sche indicatie kinderopvang op grond van artikel 5 en 6 van de Beleids-

regels Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Krimpenerwaard,

artikel 1.13 Wet Kinderopvang, artikel 35 van de Participatiewet en

artikelen 4.2 en 4.13 en van de Algemene wet bestuursrecht.

 

  

SamenvattingUitvoeringsagenda en samenwerkingsafspraken

Maatschappelijke Zorg Landelijk worden vanaf 2022 de middelen voor beschermd wonen en maat-

schappelijke opvang met een zogenoemd objectief verdeelmodel verdeeld

over alle gemeenten. Om te zorgen voor continuïteit in de zorg en ondersteu-

ning en om de transformatie- beweging te realiseren in de regio Midden-

Holland wordt er gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen. Daarvoor

is een regionale uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg vastgesteld en zijn

samenwerkingsafspraken gemaakt.

 

Besluit

Het college:
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1. Stelt de uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg vast

2. Stelt de samenwerkingsafspraken maatschappelijke zorg vast

 

  

SamenvattingVoorstel coördinatieregeling Lidl

Het college stelt de raad voor om de coördinatieregeling toe te passen in

verband met de uitbreiding van de Lidl aan de Albert Plesmanstraat in

Schoonhoven Noord.

De coördinatieregeling zorgt voor een versnelde gecoördineerde behandeling

van de procedures en schept tegelijkertijd transparantie over het proces. Te-

vens is er sneller duidelijkheid in het beroep dat burgers kunnen aantekenen

tegenover de regeling.

 

Besluit

Het college stelt de raad voor de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30

van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing te verklaren

op het project uitbreiding Lidl aan de Albert Plesmanstraat in Schoonhoven

Noord.

 

  

SamenvattingVerlenging deelovereenkomsten Jeugdhulp en WMO

2021-2022 De huidige contracten Jeugd en Wmo zijn ingekocht met het Netwerk sociaal

domein Midden Holland (NSDMH). Op 31 december 2020 lopen de contracten

(deelovereenkomsten) af en kan er voor de eerste maal verlengd worden. De

verlenging betreft de periode 2021 en 2022. Indien gewenst is er hierna nog

eenmaal de mogelijkheid om voor twee jaar te verlengen (tot en met 2024),

met uitzondering van Hulp bij het huishouden (HbH). Deze overeenkomst kent

een eenmalige verlengingsmogelijkheid tot eind 2022.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de verlenging van de deelovereenkomsten Jeugdhulp

en WMO voor de periode 1-1- 2021 tot en met 31-12-2022.

2. Informeert via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad en de Ad-

viesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard over het genomen besluit.

 

  

SamenvattingNieuw te bouwen tandartsenpraktijk Lekkerkerk

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een

nieuw te bouwen tandartsenpraktijk naast Randweg 24 in Lekkerkerk ter ver-

vanging van de 2 huidige praktijken en wijkt daarmee af van het bestemmings-

plan. De ontwerp-omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage

gelegd.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent medewerking aan de realisatie van een nieuw te bouwen

tandartsenpraktijk naast Randweg 24 in Lekkerkerk en wijkt daarmee

af van het bestemmingsplan;

2. Start de uitgebreide voorbereidings- procedure genoemd in artikel

2.12, 1e lid, onder a, onder 3° Wet algemene bepaling omgevingsrecht

(hierna: Wabo);

3. Stemt in met bijgevoegde ontwerpomgevingsvergunning en legt deze

gedurende zes weken ter inzage;

4. Stemt voor het kostenverhaal in met de concept-anterieure overeen-

komst;

5. Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen;

6. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning

aan het afdelings- hoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen

worden ingediend.

 

  

SamenvattingOmgevingsvergunning aanbouw Grote- of Johannes-

kerk Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning

verleend voor het maken van een aanbouw aan de Grote- of Johanneskerk

aan het Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Een eerder verleende vergunning voor de

aanbouw werd op 14 augustus 2018 door de Rechtbank Den Haag vernietigd

vanwege onvoldoende onderbouwd parkeerdrukonderzoek. Dit gebrek is in-

middels hersteld.

 

Besluit
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Het college:

1. Verleent een omgevingsvergunning voor het maken van een aanbouw

aan de Grote- of Johanneskerk aan het Kerkplein 4 in Lekkerkerk;

2. Besluit af te wijken van de geldende bestemmingsplannen Dorpskernen

en Parapluplan Parkeren Krimpenerwaard, met toepassing van de

procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo;

3. Stemt in met de concept nota beantwoording zienswijzen;

4. Stemt in met de concept raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingWaterviolier en Zonnedauw

Het college verkoopt twee percelen gelegen aan de Zonnedauw en Waterviolier

in Schoonhoven Oost. Deze twee percelen worden gebruikt door initiatiefne-

mer om vier vrijstaande woningen en een voorziening voor een kinderopvang

organisatie te realiseren.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met ontwikkeling van de twee percelen ten behoeve van

woningbouw en een maatschappelijke voorziening (kinderopvang).

2. Besluit twee percelen te verkopen en voegt het restant van de opbreng-

sten toe aan de algemene reserve vrij vermogen en verantwoordt dit

bij de eerstvolgende tussenrapportage.

3. Realiseert een speelgelegenheid en onttrekt hiervoor € 20.000,- uit de

algemene reserve vrij vermogen en verantwoord dit bij de eerstvol-

gende tussenrapportage.

4. Stemt in met de bijgaande anterieure overeenkomst.
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