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Wethouders gemeente Krimpenerwaard 24 maart 2020

 

24 maart 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingSubsidieregelingen Krimpenerwaard 2021

Het college heeft de subsidieregeling 2021 vastgesteld. Het besluit houdt in

dat de inhoudelijke voorwaarden zijn vastgesteld waarmee maatschappelijke

organisaties een jaarlijkse subsidie voor 2021 kunnen aanvragen. Het college

heeft de raad hierover geïnformeerd.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2021 vast zonder

plafonds per thema te benoemen en met de volgende tekstuele aan-

vulling in het inleidende hoofdstuk van de subsidieregeling: “De oor-

spronkelijke subsidie-plafonds van 2020 vormen het uitgangspunt

voor de plafonds van 2021”.

2. Stemt in met het toepassen van begrotingssubsidies

3. Informeert de raad door middel van bijgevoegde RIB

 

  

SamenvattingCV en RIB resultaten toezichtsactie varend ontgassen

In het najaar 2019 is in opdracht van het Ministerie een pilot uitgevoerd

waarbij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), samen met Rijkswater-

staat en omgevings-diensten verkennende inspecties voor het varend laten

verdampen van restlading heeft gehouden. De inspecties vonden onder an-

dere plaats op de Lek nabij Lekkerkerk. Het college informeert de gemeente-

raad over de resultaten van deze inspecties.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de Kamerbrief waarin de resultaten worden beschre-

ven van de uitgevoerde toezichtacties varend ontgassen;

2. Informeert de gemeenteraad door middel van bijgaande raadsinfor-

matiebrief

 

  

SamenvattingSubsidieaanvraag pilot wijk-GGD'er

Het college heeft ingestemd met de inzet van een wijk-GGD’er voor de duur

van 8 maanden in het kader van een lokale sluitende aanpak personen met

 

verward gedrag. Dekking voor de kosten wordt gevonden binnen de middelen

van het hoofdlijnen akkoord GGZ die in de septembercirculaire 2019 aan het

gemeentefonds zijn toegevoegd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de inzet van een wijk-GGD’er voor de duur van 8 maan-

den in het kader van een lokale sluitende aanpak personen met verward

gedrag.

2. Stelt daarvoor een budget van € 6.666,- ter beschikking binnen de

middelen van het hoofdlijnen akkoord GGZ die in de septembercircu-

laire 2019 aan het gemeentefonds zijn toegevoegd.

 

  

SamenvattingDienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein evalu-

atie en verlenging Sinds 2014 hebben de 5 Midden-Holland gemeenten een dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) voor de regionale inkoop- en contractmanagementtaken

van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdzorg, uitgevoerd door de Regio-

nale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS). De DVO kent een looptijd tot en

met 31 december 2020 en volgens de huidige DVO heeft er medio 2019 een

evaluatie plaatsgevonden. Het nu voorliggende besluit is in diverse gremia

voorbereid zowel bestuurlijk (binnen het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein

Midden-Holland en het Regionaal Secretarissen Overleg Midden-Holland) als

ambtelijk en alle partijen staan positief tegenover het voortzetten van de
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huidige samenwerking en zijn voorstander van een verlenging vanaf 1-1-2021

tot en met 31-12-2025.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het verlengen van de regionale samenwerking op het

gebied van inkoop- en contractmanagement voor de periode 2021 –

2025.

2. Geeft de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) de opdracht

om, in samenwerking met de regiogemeenten, tot een verbetervoorstel

te komen met betrekking tot de geconstateerde verbeterpunten.

3. Stemt in met de Verwerkersbepalingen bij de Dienstverleningsover-

eenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland (DVO).

4. Geeft de RDS de opdracht de DVO medio 2022 opnieuw te evalueren.

5. Stemt in met structurele ophoging van de begroting van de RDS met

€ 80.000 voor zogenaamde ad hoc werkzaamheden.

  

SamenvattingInkomensgrens en drempelbedrag leerlingenvervoer

schooljaar 2020-2021 Jaarlijks wordt de inkomensgrens voor het heffen van het drempelbedrag

geïndexeerd, de eigen bijdrage (het drempelbedrag) aan ouders van leerlingen

in het basisonderwijs en de draagkrachtafhankelijke bijdrage vastgesteld.

Hierbij wordt aangesloten bij het advies van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG).

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de inkomensgrens voor het heffen van het drempelbedrag op €

27.000,- voor het schooljaar 2020-2021.

2. Stelt het drempelbedrag voor het schooljaar 2020-2021 vast op € 571,

3. Indexeert de draagkrachtafhankelijke bijdrage die alleen van toepassing

is als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor

basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt.

 

  

SamenvattingKeuze Plastic Metaal Dranken-afval (PMD) model

Het college heeft besloten een nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang

af te sluiten en hierbij te kiezen voor toepassing van het bronscheidingsmodel

voor PMD.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Een deelnemersovereenkomst (DNO) af te sluiten met Nedvang.

2. Te kiezen voor het bronscheidingsmodel en hiervoor het Keuzeformu-

lier PMD model te ondertekenen.

 

  

SamenvattingMolenweide Krimpen aan de Lek

Het college heeft ingestemd met de aanleg van een tweede ontsluiting in de

wijk Molenweide, in de vorm van een brug over de centrale waterpartij.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de aanleg van een tweede ontsluiting, in de vorm van

een brug, in de wijk Molenweide in Krimpen aan de Lek;

2. Besluit de kosten voor deze extra ontsluiting te betalen uit de grond-

exploitatie van het project.

 

  

SamenvattingProeftuin Krimpenerwaard Subsidie 2020

Het college heeft in 2018 subsidie toegekend aan de Stichting Veenweiden

Innovatie Centrum voor de Proeftuin Krimpenerwaard. De subsidie wordt

uitbetaald op basis van jaarplannen. Op basis van het Jaarplan 2020 wordt

het bedrag uitbetaald van € 489.607. Omdat de Proeftuin in 2018 later is gestart

dan gepland, is besloten de Proeftuin te verlengen tot 2022 tegen een gelijk-

blijvend budget.

 

Besluit

Het college :

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2019 Proeftuin Krimpenerwaard

2. Stemt in met het jaarplan 2020 Proeftuin Krimpenerwaard

3. Stemt in met een uitbetaling van de verleende subsidie voor het jaar

2020

4. Stemt in met een verlenging van de Proeftuin Krimpenerwaard tot

2022 tegen gelijkblijvend budget

5. Zend de Raadsinformatiebrief, het Jaarverslag 2019 inclusief de sa-

menvatting Proeftuin in een Notendop door naar de gemeenteraad.
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SamenvattingIncidentele subsidie Zilvermuseum 2020

Op 17 maart 2020 is de gemeenteraads-vergadering als gevolg van de Corona-

crisis geannuleerd. Hierdoor heeft de raad geen besluit kunnen nemen over

het voorstel om een begrotingssubsidie 2020 toe te kennen aan het Zilvermu-

seum van € 190.000,00. Om de continuïteit van het Zilvermuseum te waarbor-

gen, stelt het college, vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad,

een incidentele subsidie aan het Zilvermuseum beschikbaar ter hoogte van

€ 50.000,00.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het beschikbaar stellen van een incidentele subsidie van

€ 50.000,00 aan het Zilvermuseum vooruitlopend op het raadsvoorstel

waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het verstrekken

van een begrotingssubsidie ter hoogte van €190.000,00 voor 2020 om

daarmee de continuïteit van het Zilvermuseum te waarborgen.

2. Besluit de algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2019 buiten

toepassing te verklaren ten aanzien van de onder beslispunt genoemde

subsidie.

3. Besluit de raad te informeren via bijgaande RIB.

 

  

SamenvattingAanbesteding en gunning onderhoud openbare verlich-

ting Het college heeft besloten de opdracht tot het onderhoud van de openbare

verlichting te gunnen aan Heijmans B.V., overeenkomstig de uitkomsten van

de Europese aanbesteding.

 

Besluit

Het college besluit:

1. De uitslag van de Europese aanbesteding met betrekking tot het on-

derhoud van de openbare verlichting voor kennisgeving aan te nemen;

2. De opdracht met betrekking tot het onderhoud van de openbare ver-

lichting voorlopig te gunnen aan Heijmans B.V.;

3. Bij geen bezwaar tegen de voorlopige gunning het onderhoud van de

openbare verlichting definitief te gunnen aan Heijmans B.V.

4. De burgemeester besluit volmacht te verstekken aan het afdelingshoofd

Openbare Werken om de voorlopige gunning en bij geen bezwaar

definitieve gunning en overeenkomst te ondertekenen.

 

  

SamenvattingDoorbetaling vervoerbedrijven in het sociaal domein

tijdens de coronacrisis Het college heeft ingestemd met voorstellen om, onder voorwaarden, ver-

voersbedrijven tijdens de coronacrisis deels door te betalen.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de voorstellen uit het memo ‘verrekening vaste

lasten vervoerders n.a.v. de coronacrisis’:

1.1 Voortgaan met doorbetaling van maximaal 80% van het reguliere

factuurbedrag onder voorwaarde dat de financiering van (sporadisch)

gereden ritten onder de 80% regeling vallen

1.2 Aan vervoerders de verplichting opleggen dat zij volledig inzicht geven

in de wijze waarop en de mate waarin zij aanspraak maken op maatre-

gelen vanuit het Rijk, inclusief correspondentie en onderliggend docu-

mentatie.

1.3 De ontvangen vergoedingen vanuit de regelgeving van het Rijk (UWV)

door vervoerders te laten verrekenen met de in rekening gebrachte

80% facturen.

 

  

SamenvattingBestuursopdracht Regionaal meerjarenplan aanpak

laaggeletterdheid/ volwasseneneducatie/ Het college heeft de Bestuursopdracht Regionaal meerjarenplan aanpak

inburgering 2020-2024 ‘Een vaardige Regio Midden-

Holland’.

laaggeletterdheid/volwasseneneducatie/inburgering 2020-2024 ‘Een vaardige

Regio Midden-Holland’ vastgesteld. De uitvoering van de bestuursopdracht

wordt in handen gelegd van een nog aan te stellen regionale projectleider.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de Bestuursopdracht Regionaal meerjarenplan aanpaklaaggelet-

terdheid/volwasseneneducatie/inburgering 2020-2024 ‘Een vaardige

Regio Midden-Holland’ vast;
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2. Wijst de portefeuillehouder Sociale Zaken aan als bestuurlijk opdracht-

gever;

3. Verleent de portefeuillehouder Sociale Zaken mandaat om namens

het college deel te nemen aan het bestuurlijk overleg TAAL;

4. Neemt kennis van het profiel projectleider voor het opstellen en uit-

werken van het plan van aanpak voor het regionaal meerjarenplan.

5. Stemt in met het opstarten van een aanbestedingstraject voor het in-

kopen van taaltrajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroeps-

onderwijs en de Wet Inburgering.

 

  

SamenvattingFietsagenda Krimpenerwaard

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:

1. Om de gemeenteraad voor te stellen de ‘Fietsagenda’ vast te stellen.

 

  

SamenvattingHerstelbesluit bestemmingsplan Landelijk Gebied

voormalig gemeente Nederlek Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het eerder

op 24 april 2018 vastgestelde bestemmingsplan “Landelijk Gebied, voormalige

gemeente Nederlek”, in verband met de tussenuitspraak van de Raad van

State, gewijzigd vast te stellen.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Landelijk Gebied,

voormalige gemeente Nederlek”, met planidentificatienummer

NL.IMRO.1931.BP.1507BG005.VG02 gewijzigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingNieuwe overeenkomst Blipvert Nederland BV

Het college heeft besloten de overeenkomst met Blipvert Nederland BV voor

het gebruik van in totaal 18 mini-afvalinzamelstations voor een periode van

minimaal drie jaar aan te gaan.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Een nieuwe overeenkomst met Blipvert Nederland B.V. aan te gaan

voor de duur van drie jaar tot maximaal vijf jaar en daarmee af te

wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  

De burgemeester besluit:

1. Wethouder Bening te machtigen tot ondertekening van de overeen-

komst met Blipvert Nederland B.V. over te gaan.

 

  

SamenvattingRIB huisvestingsverordening

Het college heeft de raad geïnformeerd over de samenwerking met Huurders-

belang Haastrecht, Stolwijk, Vlist bij de opstelling van de nieuwe huisvestings-

verordening.

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het versturen van een raadsinformatiebrief over de sa-

menwerking met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist bij het

opstellen van de huisvestings-verordening.

 

  

SamenvattingVaststelling bestemmingsplan Groeneweg 2 Stolwijk

Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Groeneweg 2 in

Stolwijk. Hiermee worden na de gefaseerde sloop van alle voormalige bedrijfs-

bebouwing en verhardingen twee nieuwe woningen mogelijk, evenals het

vervangen van de bestaande woning. Er is een ambtshalve wijziging doorge-

voerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, waarmee geen 10%

vergroting van de inhoud van de woningen meer mogelijk is. De gebruikelijke

10% afwijking was al verwerkt in de maximale inhoudsmaat op de plan-ver-
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beelding. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan

Groeneweg 2 in Stolwijk gewijzigd vast te stellen.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het bestemmingsplan Groeneweg 2 in Stolwijk, met

planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2010BG026-VG01;

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Groeneweg 2

in Stolwijk gewijzigd vast te stellen;

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

  

SamenvattingVoorstel concept-reactiebrief natuurinrichting Bilwijk

Het college heeft een reactie gestuurd op een brief over de natuurinrichting

in het deelgebied Bilwijk.

 

Besluit

Het college:

Stemt in de concept-reactiebrief zoals in de bijlage bijgevoegd
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