
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 20 oktober 2020

 

20 oktober 2020

 
 

 

BesluitOnderwerp

SamenvattingBeantwoording technische vragen Tussenrapportage

en Begroting Het college heeft de technische raadsvragen over de Tussenrapportage 2020

en de Begroting 2021 beantwoord. 
 

Besluit

1. Het college stelt de beantwoording vast.

 

  

SamenvattingAddendum Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krim-

penerwaard Het college heeft besloten in te stemmen met een aanvulling, het Addendum,

op de  Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2020-2026 
waarin de looptijd van de gebiedsovereenkomst wordt verlengd om de uit-

voering van de natuuropgave in Krimpenerwaard te waarborgen.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met bijgevoegd Addendum Gebiedsovereenkomst Veenwei-

den Krimpenerwaard 2020-2026;

2. Informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

over de aanpassing van het weerstandsvermogen aan de nieuwe risi-

coverdeling;

3. Besluit om de portefeuillehouder Gebiedsovereenkomst Veenweiden

te mandateren voor ondertekening van het addendum.

 

  

SamenvattingR enovatie tennis banen
In het Sportaccommodatieplan is opgenomen dat de tennisbanen in Gouderak

en Ouderkerk in goede staat worden overgedragen aan de verenigingen. De

betreffende tennisbanen moesten nog gerenoveerd worden. Met de tennis-

clubs is afgesproken dat zijzelf opdracht geven voor deze renovatie en dat de

gemeente daaraan financieel bijdraagt. Met deze bijdrage wordt de toezegging

voor wat betreft de goede staat van de banen nagekomen.

 

Besluit

Het college:

1. Draagt, ter nakoming van de toezegging aan Tennisclub Ouderkerk

om de tennisbanen in goede staat over te dragen, een bedrag van €

103.330,- bij waarmee de club de tennisbanen zelf in goede staat kan

laten brengen.

2. Draagt, ter nakoming van de toezegging aan de Gouderakse tennisver-

eniging om de tennisbanen in goede staat over te dragen, een bedrag

van € 94.520,- bij waarmee de club de banen zelf in goede staat kan

laten brengen.

 

  

SamenvattingEenmalige subsidieaanvraag Ontmoetingskerk
Het college heeft geweigerd een subsidie te verlenen aan de Ontmoetingskerk

Krimpen aan de Lek voor een informatiebijeenkomst over de dood.
 

 

Besluit

Het college:

1. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie van € 750,- te ver-

lenen aan Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek voor een informatie-

bijeenkomst over de dood.
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SamenvattingFusie S tichting Onderwijs Primair/ Groeiling - verzoek

aan raad om in te stemmen Stichting Onderwijs Primair heeft besloten om De Vlisterstroom per 1 augustus

2021 over te dragen aan De Groeiling en tegelijkertijd te laten fuseren tot een 
formele samenwerkingsschool met Basisschool St. Catharina te Haastrecht

en ressorterend onder De Groeiling. Wanneer een dergelijk besluit genomen

wordt tussen 1 augustus en 1 februari voorafgaand aan de sluiting, dan schrijft

de wet voor dat de gemeenteraad met dit besluit moet instemmen. Het college

verzoekt de raad om in te stemmen met dit besluit van de twee betrokken

schoolbesturen.

 

Besluit

Het college:

1. Verzoekt de raad in te stemmen met het besluit van Stichting Onderwijs

Primair om De Vlisterstroom per 1 augustus 2021 over te dragen aan

De Groeiling en tegelijkertijd te laten fuseren tot een formele samen-

werkingsschool met Basisschool St. Catharina te Haastrecht en ressor-

terend onder De Groeiling.

 

  

SamenvattingO ntwikkelingen rond Stedin
Het college heeft besloten de raad te informeren over een brief van de aan-

deelhouderscommissie van Stedin.
 

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de brief van 18 september 2020 van de aandeelhou-

derscommissie van Stedin.

2. Brengt deze brief ter kennis van de raad door middel van bijgaande

RIB.

 

  

SamenvattingV aststelling subsidies 2019
Het college heeft de subsidies definitief vastgesteld van verleende subsidies

in 2019 hoger dan € 50.000,-, alsmede de subsidies die op basis van de inge-
 

diende verantwoording lager worden vastgesteld dan verleend. Daarnaast

heeft het college de subsidie vastgesteld van het Zilvermuseum 2018. Ook

heeft het college kennis genomen van het overzicht van de in 2019 verleende

eenmalige subsidies.

 

Besluit

Het college:

 

1. Stelt de volgende 11 jaarlijkse subsidies voor 2019 definitief vast

a. Een bedrag van € 200.000,- aan het Zilvermuseum

b. Een bedrag van € 1.052.925,- aan Bibliotheek Krimpenerwaard

c. Een bedrag van € 399.701,- aan Stichting SWOS

d. Een bedrag van € 396.316,- aan Stichting SWOK

e. Een bedrag van € 414.395,- aan Stichting SWON

f. Een bedrag van € 689.393,- aan Stichting Kwadraad

g. Een bedrag van € 206.045,- aan Stichting Servicepunt Verenigingen

Nederlek

h. Een bedrag van € 213.378,- aan Stichting Vlister openluchtbaden

i. Een bedrag van € 81.250,- aan Zwembad Gouderak

j. Een bedrag van € 130.709,- aan Zwembad Schuagt

k. Een bedrag van € 263.312,- aan St. Jeugd- en Jongerenwerk Midden-

Holland

l. Een bedrag van € 132.746,- aan Peuterspeelzalen Schoonhoven

 

2. Stelt 9 jaarlijkse subsidies voor 2019 lager vast op basis van de inge-

diende verantwoordingen en vordert een deel van de subsidie terug

 

a. Een bedrag van € 104.056,- verleend aan IJsselkids wordt vastgesteld

op € 79.397,-
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b. Een bedrag van € 73.975,- verleend aan 't Lekkertje wordt vastgesteld

op € 68.001,-

c. Een bedrag van € 101.367,- verleend aan Klein Duimpje wordt vastge-

steld op € 78.782,-

d. Een bedrag van € 31.337,- verleend aan Hummeltje wordt vastgesteld

op € 28.306,-

e. Een bedrag van € 30.333,- verleend aan Humpie Dumpie wordt vast-

gesteld op € 30.124,-

f. Een bedrag van € 26.414 verleend aan Bambini wordt vastgesteld op

€ 23.382,-

g. Een bedrag van € 33.400,- verleend aan Royal Kids wordt vastgesteld

op € 14.450,-

h. Een bedrag van € 75.596,- verleend aan Krielhok wordt vastgesteld op

€ 51.885,-

i. Een bedrag van € 393.219,- verleend aan Stichting Mee Plus wordt

vastgesteld op € 341.297,-

 

3. Stelt de subsidie voor 2018 voor het Zilvermuseum vast op € 198.792,-

 

4. Neemt kennis van de in 2019 verleende eenmalige subsidies

 

 

  

SamenvattingVervolg plan van aanpak vuurwerk
Het college heeft akkoord gegeven op het vervolg plan van aanpak om te

komen tot een vuurwerkvrije gemeente in 2022-2023. Dit plan van aanpak is
 

een verdere uitwerking op het eerder in 2019 gepresenteerde plan van aanpak.

Met dit plan van aanpak worden de vrijwillige vuurwerkvrije zones toegevoegd

en wordt de focus verlegd naar het illegale vuurwerk.

 

Besluit

Het college:

1. Gaat akkoord met het vervolg plan van aanpak om te komen tot een

vuurwerkvrije gemeente in 2022-2023.

2. De burgemeester wordt gemandateerd om het plan van aanpak gewij-

zigd vast te stellen.

 

  

SamenvattingWoningbouw bij Schoonhovens College
In het ontwikkelvlak voor het nieuwe Schoonhovens College en sporthal De

Meent was nog de mogelijkheid open gelaten om woningen te realiseren
 

langs de Vlisterweg. Het college heeft besloten om daarvan geen gebruik te

maken.

 

Besluit

Het college:

1. Besluit geen woningen te realiseren in het ontwikkelvlak langs de

Vlisterweg.

2. Informeert de raad hierover met bijgevoegde RIB. Wethouder Boere

wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

 

  

Samenvatting1ste begrotingswijziging groenalliantie 2020
Het college heeft de raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de 1ste

begrotingswijziging 2020 van de Groenalliantie volgend uit de najaarsrappor-
 

tage 2020. De wijzigingen zijn conform het afgesproken beleid en behoren

tot de normale bedrijfsuitoefening.

 

Besluit

Het college:

1. Adviseert de raad geen zienswijze in te dienen op de 1ste begrotings-

wijziging 2020 die volgt uit de najaarsrapportage 2020.
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SamenvattingOntwerpb estemmingsplan Kadijkselaan 55-57 Berg-

ambacht Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kadijkselaan

55-57 Bergambacht. De agrarische bedrijfsactiviteiten worden beëindigd en 
dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 2 bouwkavels – in het lint van

de Kadijkselaan – mogelijk. Het ontwerp wordt gedurende 6 weken ter inzage

gelegd.

 

Besluit

Het college:

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Kadijkselaan 55-57 Berg-

ambacht met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2002BG031-ON01;

2. Besluit geen exploitatieplan vast te stellen;

3. Legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

  

SamenvattingEenmalige subsidieaanvraag Dean's Entertainment
Het college heeft de subsidieaanvraag van Dean’s Entertainment voor de live-

stream het (D)ons uurtje geweigerd.
 

 

Besluit

Het college:

1. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen van €

1.920,- aan Dean’s Entertainment voor de live-stream van het (D)ons

uurtje.

 

  

SamenvattingLegionella v oetbalvereniging  Lekkerkerk
Het college heeft ten behoeve van het oplossen van een legionella-vraagstuk

bij vv Lekkerkerk een bedrag van € 24.100,- (exclusief btw) gedekt uit de post
 

Onvoorzien. Voor dit bedrag worden leidingen en terugstroombeveiligingen

vervangen die momenteel een risico vormen op legionellabesmetting. Het

betreft de helft van een offertebedrag. De andere helft wordt betaald door

SVN.

 

Besluit

Het college besluit:

1. Een bedrag van € 24.100,- (exclusief btw) ten behoeve van het oplossen

van een legionella-vraagstuk te dekken uit de post Onvoorzien.

 

  

SamenvattingLokaal sportakkoord Krimpenerwaard
Het college heeft besloten om tot en met 2022 jaarlijks uitvoeringsbudget ter

hoogte van € 30.000,- aan te vragen voor de uitvoering van het Sportakkoord
 

Krimpenerwaard. Het budget wordt in de vorm van een subsidie overgemaakt

naar Team Sportservice Krimpenerwaard, de coördinator van de uitvoering

van het sportakkoord. Team Sportservice Krimpenerwaard verzorgt de uitke-

ring van het uitvoeringsbudget aan deelnemers aan het Sportakkoord Krim-

penerwaard.

 

Besluit

Het college:

1. Vraagt voor de uitvoering van het Sportakkoord Krimpenerwaard voor

2021 en 2022 uitvoeringsbudget aan uit de Specifieke Uitkering Sport;

2. Verleent Team Sportservice Krimpenerwaard een eenmalige subsidie

van € 90.000,- voor de duur van drie jaar voor de uitvoering van het

Sportakkoord Krimpenerwaard;

3. Informeert de gemeenteraad over het Sportakkoord Krimpenerwaard

door middel van een raadsinformatiebrief.

De burgemeester:

1. Machtigt de portefeuillehouder Sport om de intentieverklaring voor

het aanvragen van uitvoeringsbudget te ondertekenen.

 

  

  

SamenvattingMondkapjes en desinfecterende handgel voor inwoners

met een laag inkomen Het college heeft besloten 4.000 stoffen wasbare mondkapjes en 1.200 stuks

desinfecterende handgel gratis te verstrekken aan inwoners met een laag in- 
komen. Samen met de afdeling Communicatie wordt een communicatieplan

opgesteld om de doelgroep werkenden met een laag inkomen te informeren.

 

Besluit

Het college:
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1. Besluit 4.000 stoffen wasbare mondkapjes en 1.200 desinfecterende

handgel gratis te verstrekken aan inwoners met een laag inkomen en

hiervoor € 12.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen, inpakken

en bezorgen.

2. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal

Domein.

 

  

SamenvattingO ndertekening volmacht voor dwanginvordering ge-

meentelijke heffingen Cannock Chase Public voert de dwanginvordering uit van de gemeentelijke

belastingaanslagen, o.a. door het uitvoeren van loonvorderingen. Hiervoor 
dient de beslagvrije voet vastgesteld te worden. Met de inwerkingtreding van

de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet op 1 januari a.s. moet daarvoor

gebruik gemaakt worden van een rekenmodule. Door ondertekening van de

bijgevoegde volmacht kan Cannock Chase Public de beslagvrije voet berekenen

met de rekenmodule van SNG.

 

Besluit

1. Het College ondertekent de volmacht aan Cannock Chase Public t.b.v.

de berekening van de beslagvrije voet

 

  

SamenvattingRegionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Het college heeft ingestemd met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

Kerk, IJssel, Drecht 2021-2026. Dit zorgt voor een goede spreiding van onder-

wijsvoorzieningen over de regio.

 

 

Besluit

Het college

1. Stemt in met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) Kerk,

IJssel, Drecht 2021-2026, met uitzondering van RPO-aanvraag voor

het verplaatsen van de nevenvestiging van Driestar College Lekkerkerk

naar Krimpen a/d IJssel.

 

  

SamenvattingSchoolzwemmen en vervoer
Het college heeft kennisgenomen van de memo ‘Schoolzwemmen en vervoer’

en heeft de raad voorgesteld om te kiezen voor scenario 2c vanaf schooljaar
 

2021-2022. Scenario 2c biedt elke school in de Krimpenerwaard kans school-

zwemmen af te nemen met een vergoeding, voor 11 lessen, voor 2 groepen

en busvervoer naar het zwembad bij een afstand van meer dan 1 km. Het

college heeft het advies van de Adviesraad Sociaal Domein overgenomen.

 

Besluit

Het college:

1. Stelt de raad voor om kennis te nemen van de memo ‘Schoolzwemmen

en vervoer’, waarin een aantal scenario’s zijn uitgewerkt voor de toe-

komstige gemeentelijke bijdrage aan schoolzwemmen en vervoer.

2. Stelt de raad voor om te kiezen voor scenario 2c, inhoudende dat elke

school in de Krimpenerwaard de mogelijkheid heeft om schoolzwem-

men af te nemen met een vergoeding voor 11 zwemlessen voor 2

groepen en busvervoer naar het zwembad bij een afstand van meer

dan 1 km.

3. Neemt het advies over van de Adviesraad Sociaal Domein tot wijziging

in de memo ‘Schoolzwemmen en vervoer’.

4. Bedankt de schoolbesturen en Adviesraad Sociaal Domein voor hun

advies middels een brief.

 

  

SamenvattingStichting Vlister Openlucht Baden
Conform de statuten van de stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) heeft

het stichtingsbestuur het college gevraagd in te stemmen met de benoeming
 

van het bestuur. Het college heeft hier gehoor aan gegeven door het bestuur

te bekrachtigen. De raad is op de hoogte gebracht door middel van een

raadsinformatiebrief.

 

Besluit

Het college besluit:

1. In te stemmen met de benoeming van het bestuur van de stichting

Vlister Openlucht Baden;

2. De raad over dit besluit te informeren via een raadsinformatiebrief.
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SamenvattingSubsidieaanvraag groen dak - afwijzing
Het college weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie te verlenen

aan een inwoner voor de aanleg van een groen dak.
 

 

Besluit

Het college

1. Weigert voor het jaar 2020 een eenmalige subsidie van € 1.650,- te

verlenen aan een inwoner voor de aanleg van een groen dak.

 

  

SamenvattingTiny houses
Het college informeert de gemeenteraad over het voornemen beleidsregels

op te stellen die het mogelijk maken om tijdelijke vergunningen (maximaal

10 jaar) voor tiny houses te verlenen.

 

 

Besluit

Het college:

1. Informeert de gemeenteraad over het voornemen om beleid te maken

voor tiny houses met een Raadsinformatiebrief.
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