
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 10 november 2020 

  

10 november 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Slotwijziging 2020 en overheveling 2020-2021 
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld, op basis van de slotwijziging, 

de begroting 2020 aan te passen. Daarnaast is de gemeenteraad bepaalde 
  

budgetten over te hevelen van 2020 naar 2021 en de begroting 2020 en 2021 

conform besluit aan te passen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de gemeenteraad voor de slotwijziging 2020 vast te stellen en 

de begroting 2020 conform aan te passen; 

2. Stelt de gemeenteraad voor de overheveling van budgetten van 2020 

naar 2021 vast te stellen en de begroting 2020 en 2021 conform besluit 

aan te passen. 

3. Mandateert wethouder Boere om de stukken tekstueel nog aan te 

passen (en kijken hoe we een aanbiedingsbrief/ samenvatting kunnen 

toevoegen). 

  

    

Samenvatting Brief aan B&W inzake verzoek verrekening bouwleges 
Het college heeft kennisgenomen van het verzoek om verrekening van de 

bouwleges. De heffingsambtenaar handelt het bezwaarschrift af. 
  

  

Besluit 

1. Het college neemt kennis van het verzoek om verrekening van de 

bouwleges en laat de afhandeling aan de heffingsambtenaar. 

  

    

Samenvatting Evaluatie juridische databank Legal Intelligence en 

aangaan nieuwe overeenkomst Het college heeft ingestemd met het aangaan van nieuwe overeenkomsten 

met Wolters Kluwer voor een online juridische databank, genaamd Legal In-   
telligence, voor de jaren 2021 tot en met 2023. Legal Intelligence wordt al een 

jaar gebruikt en na evaluatie blijkt dat Legal Intelligence een waardevolle 

toevoeging biedt voor medewerkers met juridische functies, beleidsmedewer- 

kers en vergunningverleners. Behoudens indexering zijn de kosten en de 

voorwaarden voor de voorzetting van de overeenkomst gelijk aan het huidige 

jaar. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het aangaan van een overeenkomst met Wolters Kluwer 

voor de aanschaf van een juridische databank, genaamd Legal Intelli- 

gence, voor de jaren 2021 tot en met 2023. 

2. Besluit af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. 

  

De burgemeester: 

3. Machtigt de afdelingsmanager BMO om de overeenkomst te onderte- 

kenen met Wolters Kluwer voor de aanschaf van Legal Intelligence. 

  

    

Samenvatting Evaluatie OV-Meedoen passen voor ouderen (Arriva) 
Op 1 maart 2020 is het college een dienstverleningsovereenkomst aangegaan 

met busmaatschappij Arriva, waardoor inwoners die de AOW-gerechtigde 
  

leeftijd bereikt hebben en een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm, 

gebruik kunnen maken van een gratis OV-chipkaart. Uit de evaluatie van 14 

september 2020 blijkt dat het aantal aanvragen fors tegenvalt. Zeer aannemelijk 

valt het aantal aanvragen tegen vanwege de Coronacrisis. 
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Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de evaluatie van de minimaregeling OV-Meedoen 

passen voor ouderen. 

2. Informeert de raad, de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein 

  

    

Samenvatting Openbare verlichting, afhandeling storingen 
Het college informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over 

de storingsafhandeling van de klachten aan de openbare verlichting. Hierin 

wordt ook aangegeven welke acties reeds ondernomen zijn. 

  

  

Besluit 

1. Het College informeert de raad over de storingsafhandeling van 

klachten aan de openbare verlichting. 

  

    

Samenvatting Oprichting Stichting Cheese Valley 
Het college spreekt zich positief uit over het initiatief om de Stichting Cheese 

Valley op te richten met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en 

Woerden Zij stelt de raad voor om geen wensen en bedenkingen mee te geven. 

  

Nu bij deze samenwerking ook private partners zijn betrokken, is de oprichting 

van een stichting een logische stap om de 4 jarige samenwerking te verstevi- 

gen. De stichting zet zich in om in de regio het thema kaas te versterken als 

streekproduct. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de oprichting van de Stichting Cheese Valley, onder 

voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad 

2. Stelt de raad voor geen wensen of bedenkingen te uiten voor de op- 

richting van de Stichting Cheese Valley 

3. Verwacht twee jaar na oprichting een evaluatie (waarbij een belangrijk 

aandachtspunt is de financiering vanuit de private sector) 

  

    

Samenvatting Addendum RAW 
Het college heeft het addendum op de Regionale Agenda Wonen Midden- 

Holland 2019 vastgesteld en besloten de gemeenteraad hierover te informeren. 
  

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Het addendum op de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 

als aanvulling op de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 

vast te stellen. 

2. De gemeenteraad over bovengenoemd besluit te informeren middels 

de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting Bureau leerlingzaken jaarverslag 2019-2020 
Het college informeert de raad over het jaarverslag 2019-2020 van bureau 

leerlingzaken. Dit jaarverslag geeft een overzicht van het uitgevoerde beleid 
  

inzake de handhaving van de leerplichtwet in Krimpenerwaard in het 

schooljaar 2019-2020. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het jaarverslag 2019-2020 van bureau leerlingzaken vast; 

2. Informeert de raad over het jaarverslag 2019-2020 van bureau leerling- 

zaken. 

  

    

Samenvatting Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Promen 2021 en Ondernemingsplan  ProWork  2021 Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen 

op het Ondernemingsplan GR Promen 2021 en kennis te nemen van het On-   
dernemingsplan ProWork Promen 2021. De effecten van het Ondernemings- 

plan GR Promen 2021 zullen worden verwerkt in de eerste Tussenrapportage 

2021. 

  

Besluit 
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Het college: 

1. Neemt kennis van het Ondernemingsplan GR Promen 2021 en Onder- 

nemingsplan ProWork 2021; 

2. Stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen op het 

Ondernemingsplan Promen 2021; 

3. Stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het Onderne- 

mingsplan ProWork 2021; 

4. Verwerkt de effecten van het Ondernemingsplan GR Promen 2021 in 

de eerste Tussenrapportage 2021. 

  

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan West-Vlisterdijk 8 Vlist 
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de West- 

Vlisterdijk 8 in Vlist en heeft dat ontwerp ter inzage gelegd. Het plan maakt 
  

het mogelijk om ten noordwesten van de huidige (te slopen) woning een 

grotere vervangende woning te realiseren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan West Vlisterdijk 8, Vlist 

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1911BG009-ON01 en legt dit ter inzage; 

2. Stelt voor het ontwerp bestemmingsplan geen exploitatieplan op. 

  

    

Samenvatting Subsidie aanvraag struinen en vorsen 
Het college verleent een éénmalige subsidie aan Stichting Struinen en Vorsen 

voor het realiseren van 4 groene belevingspunten verbonden door een Vlinder 

Fladderroute door de Krimpenerwaard. 

  

  

Besluit 

1. Het college verleent Struinen en Vorsen een éénmalige subsidie van 

5000 Euro voor het realiseren van 4 groene belevingspunten verbonden 

door een Vlinder Fladder route door de Krimpenerwaard. 

  

    

Samenvatting Verlengen samenwerking Stichting Babyspullen 
Sinds 2018 heeft de gemeente een samenwerking met Stichting Babyspullen. 

Het college heeft besloten de samenwerking met Stichting Babyspullen te 
  

verlengen voor de duur van 3 jaar. De samenwerking en voorziening past 

goed binnen het minimabeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Door deze 

samenwerking kunnen aanstaande ouder(s) die wonen in de Krimpenerwaard 

en die een laag inkomen hebben (van ten hoogste 120% van de bijstandsnorm) 

en/of problematische schulden, beschikken over de benodigde babyspullen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Stichting 

Babyspullen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 

2. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal 

Domein door middel van de bijgaande RIB. 

  

De burgemeester: 

3. Machtigt de wethouder Sociale Zaken om de dienstverleningsovereen- 

komst te ondertekenen. 
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