Gemeenteraad
Agenda
Datum

20-09-2018

Aanvang

20:00
Openen en vaststellen agenda
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Mededelingen
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Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 28 juni, 10 juli en 12 juli 2018

De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 juni, 10 juli en 12 juli 2018 vast te stellen.
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Spreekrecht

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in een raadsvergadering. Een
verzoek hiertoe kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier worden ingediend. Per email:
griffier@krimpenaandenijssel.nl
of telefonisch: 140180. Bij de aanmelding moeten naam, contactgegevens en het
onderwerp waarover u wenst in te spreken te worden vermeld. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de
vergadering. De totale spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per inspreker. Dit kan worden verkort indien
meerdere insprekers zich aanmelden, omdat voor dit agendapunt maximaal 30 minuten wordt uitgetrokken. Voor
meer informatie over het spreekrecht kunt u de bijlage lezen.
I.v.m. de AVG: Dit is een openbare vergadering. Beeld en geluid worden opgenomen tijdens deze vergadering en
live uitgezonden en kunnen op ieder gewenst moment worden terug gekeken.
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Lijst van ingekomen stukken 13 juni t/m 30 augustus 2018

De raad wordt gevraagd de lijst van ingekomen stukken van 13 juni t/m 30 augustus 2018 voor kennisgeving aan
te nemen.
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Vaststellen bestemmingsplan Veld en Beemd

De raad wordt gevraagd te besluiten om:
1. de nota beantwoording zienswijze met betrekking tot het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 vast te stellen en
de ingekomen zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. de nota van aanpassingen ten opzichte van de versie van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen zoals dat
ter inzage heeft gelegen;
3. het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, en de toelichting bij het bestemmingsplan aan te
vullen voor wat betreft het onderdeel parkeren;
4. het bestemmingsplan Veld en Beemd 25, kenmerk NL.IMRO.0542.VeldenBeemd25-va01, vast te stellen,
waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt;
5. de volledige verbeelding van het bestemmingsplan op papier vast te stellen zoals is opgenomen in het
bestemmingsplan (zie artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening juncto artikel 1.2.3 Besluit ruimtelijke ordening);
6. op grond van artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Veld en Beemd 25;
7. de herziene grondexploitatie voor het project Veld en Beemd 25 vast te stellen.
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Vaststelling veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid

De raad wordt gevraagd te besluiten om:
1. de zienswijzen met betrekking tot de ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en LansinghZuid ontvankelijk te verklaren en voor kennisgeving aan te nemen, waarbij de zienswijze met betrekking tot het
binnen het veeg-bestemmingsplan Kortland gelegen perceel Kortlandstraat 2a ontvankelijk en gegrond wordt
verklaard;
2. vast te stellen de nota's van zienswijzen met betrekking de ontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland,
Langeland en Lansingh-Zuid;
3. vast te stellen de nota's van aanpassingen van de veeg-bestemmingsplanen Kortland, Langeland en LansinghZuid waarin de wijzigingen worden aangegeven ten opzichte van de ontwerp veeg-bestemmingsplannen zoals die
ter inzage hebben gelegen;
4. de veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid gewijzigd vast te stellen ten opzichte van
de ontwerp veeg-bestemmingsplannen zoals die ter inzage hebben gelegen;
5. het veeg-bestemmingsplannen Kortland, kenmerk NL.IMRO.0542.BPKLVP-va01,
het veeg-bestemmingsplan Langeland, kenmerk NL.IMRO.0542.BPLLVP-va01 en
het veegbestemmingsplan Lansingh-Zuid, kenmerk NL.IMRO.0542.BPLZVP-va01;
digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt;
de volledige verbeelding van de veeg-bestemmingsplannen op papier vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3
(artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juncto artikel 1.2.3 Bro);
6. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen voor de veegbestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid;
7. de vastgestelde veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid overeenkomstig artikel 3.8
van de Wro bekend te maken.
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Benoemen burgerlid Leefbaar Krimpen

De raad wordt gevraagd te besluiten om de heer M. Meijers eervol te ontslaan als burgerlid en de heer P. Plugge
te benoemen als burgerlid voor de fractie van Leefbaar Krimpen.
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Afhandeling moties en toezeggingen
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Begrotingswijziging september 2018

De raad wordt gevraagd de wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
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Vragenhalfuur actualiteit
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Sluiting

