
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 3 november 2020 

  

3 november 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Begrotingswijziging 2e tranche compensatiemiddelen 

Rijk Coronaverlies  Promen Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 15 oktober jl. de begrotingswijzi- 

ging 2e tranche compensatiemiddelen Rijk coronaverlies Promen vastgesteld.   
Naar aanleiding van de vaststelling van de begrotingswijziging stelt het college 

de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raad voor om in te stemmen met de begrotingswijziging 2e 

tranche compensatiemiddelen Rijk coronaverlies Promen en hierop 

geen zienswijze in te dienen; 

  

    

Samenvatting Nieuwe aanbesteding gym- en zwemvervoer 
Het college heeft besloten om een nieuwe aanbesteding voor het gym- en 

zwemvervoer op te starten. Het huidige contract wordt opgezegd. 
  

  

Besluit 

Het college: 

1. Zegt het contract voor het gym- en zwemvervoer per 1 augustus 2021 

op en maakt geen gebruik van de laatste verlengoptie. 

2. Stemt in met de start van een nieuwe aanbesteding van het gym- en 

zwemvervoer. 

  

    

Samenvatting Programma Verandering Ruimtelijk Domein 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken van 

het programma Verandering Ruimtelijk Domein. 
  

  

Besluit 

1. Het college informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinfor- 

matiebrief over de stand van zaken van het programma Verandering 

Ruimtelijk Domein. 

  

    

Samenvatting V erhogen subsidieplafond vanwege herstel omissies 

Subsidiejaarplan 2021 Het college heeft besloten de raad te informeren over het verhogen van het 

subsidieplafond vanwege herstel omissies Subsidiejaarplan 2021.   
  

Besluit 

1. Het college stemt in met de Raadsinformatiebrief over verhogen sub- 

sidieplafond vanwege herstel omissies Subsidiejaarplan 2021 

  

    

Samenvatting RIB begrotingstoezicht 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de gevolgen van het 

voorgestelde proces tot vaststellen van de begroting voor het begrotingstoe- 
  

zicht door de provincie. Tevens wordt de raad geïnformeerd over een aantal 

dekkingsmogelijkheden die kunnen worden ingezet om tot een sluitende be- 

groting 2021 te komen. 

  

Besluit 

1. College stemt in met de denklijn uit de memo, aanvullend: 

a. Voorstel rond Eneco gelden 

b. Taakstelling Sociaal Domein (mogelijke ingroei) 
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Samenvatting RIB mutaties formatie 2020-2021 
Naar aanleiding van een motie van een ChristenUnie (M2045) is aan de raad 

een overzicht toegezegd van de mutaties in de formatieplaatsen (fte’s). Het 
  

college heeft nu besloten dit formatieoverzicht in de vorm van een raadsinfor- 

matiebrief te verstrekken. 

  

Besluit 

1. Het college stelt de RIB vast. 

  

    

Samenvatting Wijzigingsplan Zuidbroek 143 
Behoudens enkele ondergeschikte aanpassingen heeft het college het wijzi- 

gingsplan Zuidbroek 143 conform het ontwerp vastgesteld. Ingediende 

zienswijzen leiden niet tot heroverweging van het ontwerp. 

  

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt geen exploitatieplan vast ten behoeve van het wijzigingsplan 

Zuidbroek 143 omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd. 

2. Stemt in met de Nota zienswijzen en vooroverleg. 

3. Stelt het wijzigingsplan Zuidbroek 143 (vergroten agrarisch perceel) 

met plancode NL.IMRO.1931.BPW1902BG023-VG01 met in achtneming 

van de in de Nota zienswijzen en vooroverleg genoemde aanpassingen 

vast 

  

    

Samenvatting Collectieve zorgverzekering Minima 2021 
Het college heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst collec- 

tieve zorgverzekering Minima met zorgverzekeraars VGZ en Zorg en Zekerheid 

 (ZZ). 

  

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het aangaan van een overeenkomst met zorgverzekeraars 

VGZ en Zorg en Zekerheid  (ZZ) voor de periode 1 januari 2021 tot 1 

januari 2024; 

2. Stemt in met het bieden van de mogelijkheid tot gespreid vooraf be- 

talen van het eigen risico voor  alleen de zorgverzekering Zorgzeker- 

polis AV-gemeente standaard van ZZ; 

3. Besluit af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid; 

4. Stemt in met het betalen van een ongewijzigde gemeentelijke maan- 

delijkse bijdrage van € 15,- per maand per deelnemer voor de aanvul- 

lende verzekering en € 35,- per deelnemer voor de aanvullende verze- 

kering met het verzekeren van eigen risico; 

5. Informeert de gemeenteraad per brief over de overeenkomsten; 

6. Informeert de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein middels 

een kopie van de onder 5  genoemde brief. 

  

    

Samenvatting Beëindigen  Afvalbrengstation  Gouda 
Het college heeft besloten de afspraken te beëindigen over het gezamenlijke 

gebruik van het afvalbrengstation in Gouda. De inwoners van Gouderak, 
  

Haastrecht, Stolwijk en Vlist kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van 

het afvalbrengstation in Bergambacht. De capaciteit is hiervoor toereikend. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het beëindigen van het gebruik van het afvalbrengstation in 

Gouda vast. 

2. Geeft Cyclus NV opdracht om Deel C 2021 van DVO 2018 – 2022 hierop 

aan te passen. 

  

    

Samenvatting Gemeentelijke bijdrage gezamenlijke tennisverenigin- 

gen De gemeenteraad heeft in 2019 het sportaccommodatieplan vastgesteld. 

Hierin is afgesproken dat de tien tennisverenigingen jaarlijks een gezamenlijke   
bijdrage van € 38.400 ontvangen voor de instandhouding van de tennisaccom- 
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modaties. De tien verenigingen richten op dit moment zelf een coöperatie op 

die de subsidie van de gemeente zal beheren en verdelen. Met deze begro- 

tingssubsidie beoogt de gemeente de openbare tennissport in de Krimpener- 

waard te kunnen behouden en daarmee onder andere bij te dragen aan de 

leefbaarheid in de kernen. Het college heeft die bijdrage in de vorm van een 

begrotingssubsidie gedurende tien jaar toegekend. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent een begrotingssubsidie van € 38.400 per jaar voor een periode 

van tien jaar aan Coöperatie Tennis Krimpenerwaard U.A. als bijdrage 

aan de instandhouding van de tennisaccommodaties in de Krimpener- 

waard; 

2. Wijkt af van de maximale termijn van vier jaar door gebruik te maken 

van de hardheidsclausule artikel 19 lid 1 van de Algemene Subsidie- 

verordening Krimpenerwaard 2019; 

3. Hanteert voor de indexering van deze subsidie de index bruto binnen- 

lands product van het Centraal Plan Bureau uit de meicirculaire. 
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