
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 24 november 2020 

  

24 november 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Beleidsregels maatwerk bij zelfrealisatie en stipbewei- 

ding Het college heeft ingestemd met de concept-beleidsregels maatwerk bij zelf- 

realisatie én stripbeweiding kleine particuliere zelfrealisatoren en heeft deze   
ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze beleidsregels geven 

meer ruimte om de natuur- en waterdoelen bij zelfrealisatie binnen het kader 

van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard 

vorm te geven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de concept-beleidsregel maatwerk bij zelfrealisatie (bij- 

lage 1) in het kader van het Inrichtingsplan   Krimpenerwaard, bijlage 

bij bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard; 

2. Stemt in met de concept-beleidsregel stripbeweiding kleine particuliere 

zelfrealisatoren (bijlage 2) in het kader van het Inrichtingsplan Krimpe- 

nerwaard, bijlage bij het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenwei- 

den Krimpenerwaard; 

3. Stelt de gemeenteraad voor de concept-beleidsregels toepassing 

maatwerk bij zelfrealisatie én stripbeweiding kleine particuliere zelfre- 

alisatoren op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuurs- 

recht vast te stellen; 

4. Stelt de gemeenteraad voor de uitvoering van de beleidsregels, zoals 

opgenomen in bijlagen 1 en 2, te mandateren aan het college van 

burgemeester en wethouders. 

  

    

Samenvatting Besluit aanwijzen koopzondagen 2020 in Schoonhoven 
Het college heeft voor Schoonhoven 5 koopzondagen voor 2020 vastgesteld 

op basis van de Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018. 
  

  

Besluit 

1. Het college wijst de door de winkeliersvereniging gevraagde koopzon- 

dagen voor 2020 in Schoonhoven aan als koopzondagen. 

  

    

Samenvatting Keuze n.a.v. evaluatie Vaktherapie 
Het college stelt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op, waarmee de 

vaktherapeuten (jeugdhulp) worden gecontracteerd voor een periode van een 
  

jaar, met de mogelijkheid om deze eenmalig met een jaar te verlengen. De 

vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of 

psychische klachten. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op te stellen, waarmee de 

vaktherapeuten (jeugdhulp) voor de periode 2021-2022 worden gecon- 

tracteerd. 

De burgemeester: 

1. Machtigt het afdelingshoofd Sociaal Domein om de overeenkomsten 

te ondertekenen. 

  

    

Samenvatting Ontwerp Omgevingsvisie 
Het college van burgemeester en wethouders geeft de ontwerp Omgevings- 

visie vrij voor ter inzage legging. De ontwerp Omgevingsvisie geeft in 
  

hoofdlijnen aan hoe de gemeente in samenspraak met de gemeenschap de 

toekomst van de gemeente Krimpenerwaard ziet. De Omgevingsvisie vormt 
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het fundament voor ander op te stellen beleid zoals bijvoorbeeld het Omge- 

vingsplan en geeft richting bij initiatieven en ontwikkelingen. De ontwerp 

Omgevingsvisie ligt van 1 december 2020 tot 19 januari 2021 ter inzage. In 

deze periode worden (digitale) ontmoetingen georganiseerd waarin ruimte 

is voor toelichting op de Omgevingsvisie en het stellen van vragen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de ontwerp Omgevingsvisie Krimpenerwaard met pla- 

nidentificatienummer NL.IMRO.1931.SVG2001BG002-ON01 

2. Legt de ontwerp Omgevingsvisie Krimpenerwaard voor een periode 

van zeven weken ter inzage 

3. Besluit geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen 

4. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

  

    

Samenvatting R aadsinformatiebrief  t.b.v. verkiezingen 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken 

rond de organisatie van de komende verkiezingen. De organisatie van deze 

verkiezingen zal, i.v.m. corona, extra maatregelen met zich mee brengen. 

  

  

Besluit 

1. Het college mandateert wethouder Hofman om de RIB gewijzigd vast 

te stellen. 

  

    

Samenvatting Voortgang Kwetsbare kinderen onvoldoende be- 

schermd Naar aanleiding van de voortgangsrapportage IGJ/IJenV: Kwetsbare kinderen 

onvoldoende beschermd zijn in het kader van de doorbraakaanpak afspraken   
gemaakt op bovenregionaal niveau. Hierover wordt de gemeenteraad geïn- 

formeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van en draagt bij aan de gemaakte afspraken op boven- 

regionaal niveau als reactie op de doorbraakaanpak, opgenomen in 

het inspectierapport. 

2. Informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de 

uitkomsten van het inspectierapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd” en de reeds genomen stappen in regio Midden-Holland. 

  

    

Samenvatting I nkoop en gunning RPS project Veerstoep Bergam- 

bacht Inkoop- en aanbestedingsbeleid omgevingsmanagement, directievoering 

UAV en dagelijks toezicht project herinrichting Veerstoep Bergambacht. 

  

Besluit 

1. Het college besluit om het omgevingsmanagement, de directievoering 

UAV en het dagelijks toezicht op de werkzaamheden project Veerstoep 

Bergambacht te gunnen aan RPS en wijkt daarmee af van het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid; 

2. Het college mandateert de afdelingsmanager Openbare Werken om 

te besluiten tot gunning van de uitvoeringsopdracht tot een bedrag 

van € 75.000; 

3. De burgemeester machtigt de afdelingsmanager Openbare Werken 

voor ondertekening van de uitvoeringsopdracht. 

  

    

Samenvatting Normenkader rechtmatigheid 2020 
Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 van gemeente Krim- 

penerwaard is het noodzakelijk om het “Normenkader rechtmatigheid 2020 
  

gemeente Krimpenerwaard" vast te stellen. Het normenkader geeft een 

overzicht van alle relevante externe wet- en regelgeving aangevuld met de 

gemeente-eigen regelgeving (verordeningen en raadsbesluiten) die door de 

gemeente Krimpenerwaard in 2020 zijn toegepast. Het normenkader wordt 

jaarlijks geactualiseerd. 

  

Mede op basis van het vastgestelde normenkader 2020 controleert de accoun- 

tant de rechtmatigheid van de jaarcijfers 2020 van gemeente Krimpenerwaard. 

  

Besluit 
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1. Het college stelt de gemeenteraad voor het “Normenkader rechtma- 

tigheid 2020 gemeente Krimpenerwaard” vast te stellen. 

  

    

Samenvatting Ontwerp-wijzigingsplan Opperduit 114 Lekkerkerk 
Het college heeft ingestemd met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Landelijk gebied 

(voormalige gemeente Nederlek) Opperduit 114, Lekkerkerk’ en legt dat ter 
  

inzage. Het plan maakt de uitbreiding van het agrarische bouwperceel mogelijk 

ten behoeve van het daar gevestigde melkveebedrijf. Het plan waarborgt ook 

de landschappelijke inpassing en maximeert de oppervlakte van het eveneens 

op het perceel gevestigde agrarische loonbedrijf. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen, omdat er geen belang- 

rijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

2. Stelt de Nota van beantwoording overlegreacties wijzigingsplan 

‘Landelijk gebied (voormalige gemeente Nederlek) Opperduit 114, 

Lekkerkerk’ vast; 

3. Stemt in met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Landelijk gebied (voormalige 

gemeente Nederlek) Opperduit 114, Lekkerkerk’, met kenmerk NL.IM- 

RO.1931.BPW2007BG028-ON01; 

4. Legt het ontwerp-wijzigingsplan met kenmerk NL.IM- 

RO.1931.BPW2007BG028-ON01 ter inzage; 

5. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. 

  

    

Samenvatting Rechten van Opstal tennis 
De gemeenteraad heeft in 2019 het Sportaccommodatieplan vastgesteld. 

Hierin is onder andere besloten dat voor de verenigingen wiens tennisaccom- 
  

modatie op gemeentegrond ligt, een recht van opstal wordt gevestigd. Het 

college heeft, onder voorwaarde dat de belastinginspecteur vrijstelling verleent 

voor de overdrachtsbelasting, ingestemd met het vestigen van die rechten 

van opstal ten gunste van vijf tennisverenigingen in de Krimpenerwaard. Met 

een zesde vereniging wordt in aanvulling op een bestaand recht van opstal, 

een overeenkomst gesloten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de vestiging van een Recht van Opstal ten gunste van: 

Gouderakse tennisvereniging, Tennisvereniging Krimpen aan de Lek, 

Tennisclub Lekkerkerk, Vereniging Tennisclub Ouderkerk en Tennis- 

vereniging Stolwijk. 

2. Stemt in met het aangaan van de overeenkomst (aanvullend op het 

bestaande Recht van Opstal) met Stichting Exploitatie Tennispark Het 

Hofland en Tennisvereniging Het Hofland. 

3. Stemt, onder voorwaarde van het verkrijgen van zekerheid omtrent 

de vrijstelling overdrachtsbelasting, op hoofdlijnen in met de notariële 

ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van het Recht van Opstal 

ten gunste van de onder beslispunt 1 genoemde tennisverengingen. 

4. Mandateert wethouder Sleeuwenhoek om de definitieve Rechten van 

Opstal vast te stellen; 

5. Stemt in met het tussentijds beëindigen van de huidige huurovereen- 

komsten met Gouderakse tennisvereniging, Tennisvereniging Krimpen 

aan de Lek, Tennisclub Lekkerkerk en Vereniging Tennisclub Ouderkerk. 

  

De burgemeester: 

1. Machtigt wethouder L. Sleeuwenhoek tot het ondertekenen van de 

overeenkomst met Stichting Exploitatie Tennispark Het Hofland en 

Tennisvereniging Het Hofland; 

2. Verstrekt een volmacht aan notariskantoor W.K. Vonk ten aanzien van 

het laten passeren van de betreffende notariële aktes van Recht van 

Opstal. 
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