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BesluitOnderwerp

SamenvattingBestuursopdracht Integraal Beleidskader Sociaal Do-

mein Het college heeft ingestemd met de Bestuursopdracht tot het opstellen van

het Integraal Beleidskader Sociaal Domein inclusief het procesvoorstel en

planning. Het proces zal begeleid worden door een extern procesbegeleider.

Het college heeft de raad hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met de Bestuursopdracht Integraal Beleidskader Sociaal Do-

mein;

2. Stemt in het met het procesvoorstel Integraal Beleidskader;

3. Stemt in met de inzet van een externe procesbegeleider;

4. Wijkt af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;

5. Zendt de raad een raadsinformatiebrief toe.

 

  

SamenvattingTegemoetkoming huur Amicitia voor verenigingen

Het college besluit 3 grote verenigingen een tegemoetkoming in de huurkosten

te verlenen.

 

 

Besluit

Het college:

1. Verleent de volgende verenigingen een tegemoetkoming in de huur-

kosten van ‘Amicitia’ vanaf 25 maart 2020 tot en met 31 december

2021:

a. De Bridgeclub Lekkerkerk maximaal € 11.331 per jaar

b. Regiokoor maximaal € 8.381 per jaar

c. Vrouwen van Nu, afdeling Lekkerkerk maximaal € 2.591 per

jaar

2. Sluit de andere verenigingen, die een andere locatie gevonden hebben

voor hun activiteiten, uit van een tegemoetkoming in de huurkosten

wanneer zij weer gebruik gaan maken van ‘Amicitia’.

 

  

SamenvattingJaarverslag commissie bezwaarschriften 2018

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de onafhankelijke

Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard. Het jaarverslag wordt vervol-

gens ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van het Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2018;

2. Stuurt het Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2018 naar de ge-

meenteraad, voorzien van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

  

SamenvattingJaarverslag klachtbehandeling 2019

Het college heeft de rapportage klachtbehandeling 2019 vastgesteld en deze

rapportage ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. In de rappor-

 

tage is te lezen hoe de gemeente de 36 klachten die in 2019 zijn ontvangen,

heeft afgehandeld.

 

Besluit

Het college:
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1. Stelt het jaarverslag klachtbehandeling 2019 vast.

2. Biedt het jaarverslag ter kennisname aan de raad aan.

 

  

SamenvattingOntwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 65, Ouder-

kerk aan den IJssel’ en ontwerpbesluit hogere Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord

65, Ouderkerk aan den IJssel’ in procedure te brengen. Hiermee wordt de

agrarische bestemming (bouwvlak) omgezet naar

geluidswaarden

een woonbestemming, waarbij in de karakteristieke boerderij twee wooneen-

heden worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in ruil voor de sloop van de

vrijgekomen agrarische opstallen een ruimte-voor-ruimtewoning gebouwd.

De overige karakteristieke bebouwing blijft gehandhaafd.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de Nota van beantwoording overlegreacties bestemmingsplan

‘IJsseldijk Noord 65, Ouderkerk aan den IJssel’ vast;

2. Stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 65,

Ouderkerk aan den IJssel’;

3. Stemt in met het ontwerp-besluit tot het vaststellen van hogere ge-

luidswaarden voor één woning op het perceel IJsseldijk Noord 65 te

Ouderkerk aan den IJssel;

4. Legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 65, Ouderkerk

aan den IJssel’ met kenmerk NL.IMRO.1931.BP1908BG044-ON01 en

het ontwerp-besluit hogere geluidswaarden ter inzage.

5. Stemt in met de concept-anterieure overeenkomst;

6. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingVerlenging erfpacht zwembaden stichting Vlister

Openlucht Baden Het college verlengt de erfpacht met stichting Vlister Openlucht Baden voor

zwembaden De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk met 30 jaar.

Voor elk bad wordt een losse akte van erfpacht opgesteld.

 

 

Besluit

Het college:

1. Besluit de erfpachtovereenkomst met stichting Vlister Openlucht Baden

voor zwembaden De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk

met 30 jaar te verlengen in twee voor beide baden separate aktes;

2. Mandateert de portefeuillehouder Financiën om de conceptakten van

erfpacht definitief te maken.

 

  

SamenvattingEenmalige subsidieaanvraag KdO Lekkerkerk

Het college weigert een eenmalige subsidie te verlenen aan KdO Lekkerkerk

voor het vervangen van turntoestellen. Turnen is geen gemeentelijke basis-

 

sport en komt daarom niet in aanmerking voor subsidie. Het college wijst op

de mogelijkheid een lening aan te gaan bij het Waarborgfonds Sport.

 

Besluit

Het college weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen

van € 57.000,- aan KdO Lekkerkerk voor het vervangen van turntoestellen.

 

  

SamenvattingBestuurswisseling Proeftuin Krimpenerwaard

Het college informeert de gemeenteraad over een bestuurswisseling bij de

Proeftuin Krimpenerwaard.

 

Besluit

Het college stelt de Raadsinformatiebrief vast en zendt deze door naar de

gemeenteraad.

 

  

SamenvattingFietsagenda

Het college stelt de gemeenteraad voor de ‘Fietsagenda’ vast te stellen om

het fietsen als integraal onderdeel van het mobiliteitsbeleid op te pakken en

het gebruik van de fiets stapsgewijs te bevorderen.

 

Besluit

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen de ‘Fietsagenda’ vast

te stellen.

 

  

SamenvattingRaadsinformatiebrief over de gemeentelijke bijdrage

aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden Op basis van een toezegging van de burgemeester en een verzoek vanuit Pro

Krimpenerwaard heeft het college de raad geïnformeerd door een uiteenzetting

over de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio in combinatie met

Gemeenteblad 2020 nr. 84521 31 maart 20202



de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan deze gemeenschappelijke rege-

ling.

 

Besluit

Het college Informeert de raad door middel van een RIB over de gemeentelijke

bijdrage aan de VRHM.
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