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BesluitOnderwerp

SamenvattingHerinrichting Badhuisstraat te Bergambacht

Het woningbouwproject Centrum Oost in Bergambacht is bijna gereed. De

woningen zijn bewoond en de Prinses Julianastraat is opnieuw ingericht. Het

college heeft besloten nu ook de herinrichting van de aangrenzende

Badhuisstraat te laten uitvoeren. Het gaat om versnelling van gepland

onderhoud, mede als gevolg van bouwverkeer op de straat. Het werk wordt

uitgevoerd in de schoolvakantie.

 

Besluit

Het college besluit om:

1. De herinrichting van de Badhuisstraat te Bergambacht tussen 22 juli

2019 en 30 augustus 2019 te laten uitvoeren.

2. De projectkosten ad € 125.000 te voldoen uit het krediet middelgroot

onderhoud wegen 2019.

3. Het ophogen van dit krediet met € 125.000 mee te nemen in de tweede

tussenrapportage 2019. Het bedrag komt ten laste van de voorziening

IBOR.

  

SamenvattingAnterieure overeenkomst Prinses Ireneschool, fase 2

te Krimpen aan de Lek Het college stelt de anterieure overeenkomst vast voor de ontwikkeling van

13 woningen aan de Koningin Julianastraat in Krimpen aan de Lek, welke

wordt gesloten met TSU Ontwikkeling B.V.. Er worden 6 beneden-

bovenwoningen en 7 rijtjeswoningen gebouwd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het aangaan van de anterieure overeenkomst met TSU

ontwikkeling B.V. voor de woningbouwontwikkeling aan de Koningin

Julianastraat te Krimpen aan de Lek.

2. Stemt in met de verkoop van de grond.

3. Informeert de raad per raadsinformatiebrief.

 

De burgemeester:

1. Machtigt de portefeuillehouder om de overeenkomst te tekenen.

  

SamenvattingGGZ-inloop

Het college heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst met Kwintes ten

behoeve van de GGZ-inloop aan te gaan. Een GGZ-inloop is een voorziening

die mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen bezoeken zonder

een indicatie.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met

Kwintes ten behoeve van de GGZ-inloop met terugwerkende kracht

vanaf 1-1-2019 (zie bijlage).

2. Mandateert de afdelingsmanager Sociaal Domein om de

dienstverleningsovereenkomst met Kwintes maximaal één keer met

1 jaar te verlengen.

 

De burgemeester:

1. Mandateert de afdelingsmanager Sociaal Domein tot het ondertekenen

van de dienstverleningsovereenkomst met Kwintes (zie bijlage).

  

SamenvattingSociaal domein in financieel perspectief

Het college heeft kennisgenomen van het financieel perspectief sociaal domein

(Jeugd en Wmo).

 

Besluit
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Het college neemt kennis van het financieel perspectief sociaal domein (Jeugd

en Wmo).

  

SamenvattingLeerlingenvervoer onderwijs voor hoogbegaafde

leerlingen naar UnIQ/Athena in Oudewater. De gemeente handhaaft komend schooljaar haar huidige beleid en kent

aanvragen voor leerlingenvervoer van hoogbegaafde leerlingen naar speciaal

basisonderwijs toe en aanvragen voor leerlingenvervoer naar regulier

basisonderwijs (waar UnIQ/Athena van OBS de Schakels onder valt) af.

 

Besluit

Het college stelt de Raadsinformatiebrief vast en informeert de gemeenteraad

daarmee over leerlingenvervoer voor hoogbegaafde leerlingen naar OBS De

Schakels-UnIQ/Athena in Oudewater.

  

SamenvattingOpdrachtverstrekking Van Roosmalen Van Gessel

architecten en partners (e.p.) voor het maken van een Het college heeft besloten opdracht te verstrekken aan Van Roosmalen Van

Gessel architecten e.p. voor het beleefbaar maken van erfgoed. De opdracht

sluit aan op de ambities uit de Erfgoednota 2017-2022.

plan voor het beleefbaar maken van erfgoed in het

kader van de Oude Hollandse Waterlinie.

 

Besluit

Het college besluit opdracht te verstrekken aan Van Roosmalen – Van Gessel

architecten e.p. voor het beleefbaar maken van erfgoed en wijkt daarmee af

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  

SamenvattingBestuursopdracht businesscase gemeentekantoren

Het college heeft besloten tot de opstelling van een businesscase voor de

huisvesting van de gemeentekantoren. De huisvesting van de

gemeentekantoren is nu verspreid over 4 locaties in Lekkerkerk, Bergambacht,

Stolwijk en Schoonhoven. De opstelling van deze businesscase waarin wordt

onderzocht wat een goede en duurzame oplossing is voor de

gemeentekantoren sluit aan bij de besluitvorming van de raad over de

Meerjarenbegroting 2019-2022. Besloten is om businesscases op te stellen

voor de gemeentekantoren, gemeentewerven en de sporthallen. De opstelling

van de businesscases voor de gemeentekantoren en -werven vindt plaats in

2019. De opstelling van de businesscase sporthallen is gepland in 2020.

 

Besluit

Het college besluit:

1. tot de vaststelling van de bestuursopdracht voor een businesscase

gemeentekantoren;

2. de opstelling van de bestuursopdrachten voor de overige gemeentelijke

gebouwen als volgt te faseren:

– huisvesting afdeling BOR, bestuursopdracht vaststelling en

uitvoering 2e helft 2019;

– gemeentelijke sporthallen, bestuursopdracht vaststelling en

uitvoering 2e helft 2020.

3. De bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever te machtigen tot het

selecteren van een externe adviseur en het verstrekken van een

opdracht aan deze adviseur;

4. De raad via een R.I.B. informeren over dit besluit.

  

SamenvattingWijzigen Protocol Klachtenbehandeling gemeente

Krimpenerwaard Het college stemt in met de wijziging in het Protocol Klachtenbehandeling

gemeente Krimpenerwaard en legt de wijzigingen die de raad betreffen ter

vaststelling voor aan de raad.

 

Besluit

Het college besluit:

1. In te stemmen met de wijziging in het Protocol Klachtenbehandeling

gemeente Krimpenerwaard, voor zover het betreft de behandeling

van klachten die het college en de organisatie betreffen;

2. De wijzigingen in het Protocol Klachtenbehandeling gemeente

Krimpenerwaard ter vaststelling aan de raad voor te leggen, voor

zover het betreft de behandeling van klachten die de raad betreffen.

  

SamenvattingJaarverantwoording Kinderopvang 2018

Het college heeft de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2018

vastgesteld en ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

 

Besluit

Het college:

1. stelt de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2018 vast;

2. dient de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2018 in

bij de Inspectie van het Onderwijs;

3. stuurt de raadsinformatiebrief Jaarverantwoording Kinderopvang

Krimpenerwaard 2018 met de bijlage Jaarverantwoording

Kinderopvang 2018 naar de gemeenteraad.
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SamenvattingEvaluatie Algemene plaatselijke verordening

Krimpenerwaard 2018 Tijdens de behandeling van de Algemene plaatselijke verordening 2018 (APV)

in de gemeenteraad op 30 januari 2018 heeft de burgemeester toegezegd de

nieuwe APV na één jaar te evalueren. Bij deze evaluatie is gebleken dat er

behoefte bestaat aan een aantal wijzigingen. Ook is de motie van de

gemeenteraad ten aanzien van het verbod (wens)ballonnen op te laten

doorgevoerd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met de evaluatie en de concept wijzigingen van de Algemene

plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018.

2. Biedt de concept wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening

Krimpenerwaard 2018 ter besluitvorming aan, aan de gemeenteraad.
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