
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 17 november 2020 

  

17 november 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Uitvoeringsprogramma Cultuur College 
Het college heeft ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021- 

2025. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het 
  

Uitvoeringsprogramma Cultuur en daarbij de keuze te maken voor de uitvoe- 

ring van het scenario 1 Cultuur. Het college heeft de Adviesraad Sociaal Do- 

mein geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 en de drie 

daarin opgenomen ambitiescenario’s. 

2. Stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het Uitvoerings- 

programma Cultuur 2021-2024 en te kiezen voor de uitvoering van 

scenario 1b Cultuur. 

3. Scenario 1b gaat uit van scenario 1 waarbij het college er aanvullend 

voor kiest om het subsidieplafond (met vooral impact op muziek) van 

afgelopen jaren niet te verlagen. Dit betekent op begrotingsbasis extra 

structurele kosten voor Cultuur van EUR 118.000. Deze kosten worden 

gedekt uit: 

a. een taakstelling voor het bibliotheekwerk (EUR 50.000) 

b. dekking uit het budget Recreatie & Toerisme (EUR 30.000) 

* Het restant moet nader worden gedekt (via de Kadernota 2022 en de 

Begroting 2022). Dat betekent dat dekking elders in de begroting moet 

worden gezocht of gekeken moet worden naar aanvullende middelen 

(zoals OZB). 

4. Informeert de Adviesraad Sociaal Domein via een afschrift van het 

raadsvoorstel en het Uitvoeringsprogramma. 

  

    

Samenvatting Bewegwijzering Schoonhoven 
Het college heeft besloten het bewegwijzeringsplan Schoonhoven (NBd-pro- 

jectnummer 037626) uit te laten voeren door de Nationale Bewegwijzerings- 

dienst. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Nog dit jaar tot uitvoering over te gaan van het NBd-bewegwijzerings- 

plan Schoonhoven; 

2. Het hiervoor benodigde budget ad. €50.000,- te dekken uit de posten 

Verkeer, Economie, Recreatie en Toerisme. 

  

    

Samenvatting Treasurystatuut  en Beleidsregels uitzettingen en ga- 

rantstellingen Het College stelt het aangepaste Treasurystatuut Gemeente Krimpenerwaard 

2020 en de beleidsregels leningen en garantstellingen Gemeente Krimpener-   
waard vast. Beide documenten worden ter informatie aan de gemeenteraad 

aangeboden. 

  

Besluit 

Het College: 

1. Besluit het instrument leningen en garantieverlening in te zetten om 

initiatieven uit de samenleving te faciliteren; 
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2. Besluit het Treasurystatuut Gemeente Krimpenerwaard 2020 vast te 

stellen en het Treasurystatuut Gemeente Krimpenerwaard 2015 vast- 

gesteld op 20 mei 2015 in te trekken; 

3. Besluit de Beleidsregels leningen en garantstellingen Gemeente 

Krimpenerwaard vast te stellen; 

4. Biedt het Treasurystatuut Gemeente Krimpenerwaard 2020 en de Be- 

leidsregels leningen en garantstellingen Gemeente Krimpenerwaard 

ter informatie aan de raad aan. 

  

    

Samenvatting Financiële kaderstellingen GR-en Hollands-Midden 

voor begrotingen 2022 Het College stemt in met de financiële kaderstelling 2022 voor de gemeen- 

schappelijke regelingen waar de gemeente Krimpenerwaard deelnemer in is.   
  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de financiële kaderstelling 2022 (Brief Gemeente Gouda); 

2. Past de financiële kaderstelling 2022 toe op alle gemeenschappelijke 

regelingen waar de gemeente Krimpenerwaard deelnemer in is. 

3. Informeert de auditcommissie. 

    

Samenvatting Geveltuin cultuurhuis Krimpen aan de Lek 
Het college stemt in met het initiatief van de Stichting Cultuurhuis Krimpen 

aan de Lek voor het maken van een geveltuin. Het gaat om een groene strook 
  

langs de zuidelijke gevel van het Cultuurhuis, dat is ter plaatse van het terras. 

De toestemming wordt geregeld in een brief met voorwaarden en loopt als 

pilot voor twee jaar. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het initiatief voor een geveltuin bij het Cultuurhuis in 

Krimpen aan de Lek op basis van een pilot. 

2. Gaat akkoord met bijgevoegde brief en voorwaarden. 

  

    

Samenvatting IBK - Reactie op notitie uitgangspunten raad 
De gemeenteraad heeft op 5 november 2020 de notitie ‘Sociaal domein 

Krimpenerwaard– Kaders van de raad’ besproken en getoetst bij een aantal 
  

maatschappelijke partners. Het college heeft, op verzoek van de raad, gerea- 

geerd op de notitie en neemt de inhoud hiervan mee in de  verdere uitwerking 

van een integraal beleidskader Sociaal domein. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de reactie van het college op de notitie ‘Sociaal Domein Krimpe- 

nerwaard – kaders van de raad’ en stuurt deze naar de raad. 

  

    

Samenvatting Omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

groepsaccommodatie en B&B in een bijgebouw Kat- 

tendijk 85 te Gouderak 

Het college heeft besloten medewerking te verlenen voor het realiseren van 

een groepsaccommodatie en B&B in een bijgebouw aan de Kattendijk 85 te 

Gouderak en wijkt daarmee af van het bestemmingsplan. De ontwerp-omge- 

vingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd 
  

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent medewerking aan het realiseren van een groepsaccommodatie 

en B&B in een bijgebouw aan de Kattendijk 85 te Gouderak en wijkt 

daarmee af van het bestemmingsplan; 

2. Start de uitgebreide voorbereidingsprocedure genoemd in artikel 

2.12,eerste lid, onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevings- 

recht (hierna: Wabo); 

3. Stemt in met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning en legt deze 

gedurende zes weken ter inzage; 

4. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning 

aan het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen 

worden ingediend. 
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Samenvatting RIB  structuurontwep  Schoonhovens College 
Het college informeert de gemeenteraad met een RIB over het structuuront- 

werp van de nieuwbouw van Schoonhovens College en sporthal De Meent. 
  

  

Besluit 

1. Het college informeert de raad over het structuurontwerp voor de 

nieuwbouw voor Schoonhovens College door middel van bijgaande 

RIB. 

  

    

Samenvatting Inrichting van bestuurscommissies ( BAC's ) RDOG HM 
Per 2021 zal de bestuurlijke governance van de RDOG HM worden aangepast. 

Adviezen zullen worden voorbereid in twee bestuurlijke adviescommissies 
  

(BAC’s), namelijk BAC Publieke Gezondheid en BAC Zorg- en Veiligheidshuis. 

Het college draagt de portefeuillehouder sociaal domein, Lavinja Sleeuwen- 

hoek, voor als lid voor de BAC Zorg- en Veiligheidshuis. 

  

Besluit 

1. Het college stemt in met het voordragen van portefeuillehouder sociaal 

domein, Lavinja Sleeuwenhoek, voor de bestuurlijke adviescommissie 

(BAC) Zorg- en Veiligheidshuis. Onderling zal nog afstemming 

plaatsvinden in de regio Midden-Holland over voordracht vanuit de 

gemeenten. 

  

    

Samenvatting Regiovisie Jeugd en  Wmo 
De regiovisie Jeugd en Wmo, die voldoet aan de NvO wordt opgesteld voor 

de periode 2021-2024 met de huidige regio Midden-Holland. Hierover wordt 

de raad geïnformeerd, middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

  

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De volgende uitgangspunten voor de op te stellen regiovisie Jeugd 

en Wmo vast te stellen: 

a. de regiovisie wordt de opvolger van de visie gebundelde krachten; 

b. de regiovisie wordt opgesteld voor de periode 2021-2024; 

c. de regiovisie wordt opgesteld in de huidige regio Midden-Holland; 

d. de regiovisie focust op het voldoen aan de NvO en de focus in de re- 

gionale opgaven, waarbij lokale beleidsruimte behouden blijft; 

e. bij de bovenregionale afstemming van de regiovisie volgt Midden- 

Holland de grotere regio’s. 

2. De raad hierover te informeren via bijgevoegd memo, zodra de colleges 

van de gemeenten Midden-Holland eensluidend over de uitgangspun- 

ten hebben besloten. 

  

    

Samenvatting Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 
Het college heeft de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 vastgesteld. In de 

Lokaal Educatieve Agenda staan de gezamenlijke ambities van onderwijs en 
  

gemeente beschreven. Samen wordt bepaald welke thema’s prioriteit hebben, 

hoe aan deze thema’s gewerkt zal worden en wie waarvoor verantwoordelijk 

is. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 vast; 

2. Informeert de gemeenteraad over de Lokaal Educatieve Agenda 2020- 

2024 door middel van een raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen 

Covid-19 ( Rtwm ) De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) is vastgesteld door de Eerste 

Kamer. Naar verwachting treedt deze wet op 23 november 2020 (doch uiterlijk   
1 december 2020) in werking en vervangt de regionale noodverordeningen. 

De Twm wijzigt onder meer de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsver- 

deling tussen burgemeester en voorzitter veiligheidsregio. De inwerkingtreding 

van de Twm betekent een verandering in verantwoordelijkheden en bevoegd- 

heden en daarmee de organisatie en werking van de crisisorganisatie, midden 

in de coronacrisis. De crisisaanpak binnen de veiligheidsregio Hollands Midden 
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in de achterliggende acht maanden kenmerkt zich door een zorgvuldige af- 

stemming, een betrouwbare facilitering, eenduidigheid ten aanzien van de 

uitleg en inzet van de noodzakelijke maatregelen en daardoor duidelijkheid 

in bestuurlijk crisisoptreden. Het is de opgave om deze ervaringen in te zetten 

bij de uitvoering van de Twm binnen de veiligheidsregio. In het Regionaal 

toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Rtwm) wordt een 

voorstel gedaan hoe dit plaats kan vinden. De raad wordt in de gelegenheid 

gesteld wensen en bedenkingen op het Regionaal toepassingskader Tijdelijke 

wet maatregelen Covid-19 (Rtwm) kenbaar te maken en deze aan de burge- 

meester mee te geven. Vervolgens wordt het Rtwm in het Regionaal Beleids- 

team (RBT) vastgesteld, op basis van een uniform besluit van de afzonderlijke 

burgemeesters. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar 

te maken bij het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen 

Covid-19 (Rtwm) 

  

    

Samenvatting Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair MFA 

Vogelweide Voor het inrichten van de ruimten en het aanschaffen van lesmaterialen voor 

de extra leerlingen van de Koningin Emmaschool en Ichthusschool in   
Schoonhoven heeft het  college  voor elke school een bedrag beschikbaar 

gesteld, op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 

  

Besluit 

Het college 

1. Keurt de aanvragen voor uitbreiding van het onderwijsleerpakket en 

meubilair voor de Ichthusschool en de Koningin Emmaschool goed. 

2. Stelt € 9.790,64 beschikbaar voor de Ichthusschool 

3. Stelt € 36.426,94 beschikbaar voor de Koningin Emmaschool. 
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