
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 1 december 2020 

  

1 december 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Kosten afvalbeheer 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de afhandeling van 

naheffingen van Cyclus over de begrotingsjaren 2017 – 2019, de uitwerking 
  

van nieuwe voorwaarden voor de dienstverleningsovereenkomst in 2021 en 

het onderzoek naar de mogelijkheden voor het doorvoeren van besparingen 

op afvalbeheer. 

  

Besluit 

1. Het college besluit de raad te informeren over de voortgang en afhan- 

deling van een aantal zaken met Cyclus N.V. door middel van bijgaande 

RIB. 

  

    

Samenvatting Ontwerp bestemmingsplan  Hoflaan  Stolwijk 
Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Hoflaan 

Stolwijk en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Daarnaast heeft het college besloten 
  

geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt 

een gebiedsontwikkeling mogelijk waarin ruimte is voor 22 sociale huurap- 

partementen, 8 koopappartementen, 5 grondgebonden koopwoningen en 

een nieuwe brandweerkazerne. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Hoflaan Stolwijk met IDN- 

code NL.IMRO.1931.BP2010DK030-ON01 en legt deze gedurende 6 

weken ter inzage; 

2. Stemt in met het m.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Hoflaan 

Stolwijk, zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij dit voorstel; 

3. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen; 

4. Informeert de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief zoals bijge- 

voegd in bijlage 2 bij dit voorstel. 

  

    

Samenvatting Projectplan harmonisatie inzameling  oud papier en 

karton (OPK) Het college stelt het projectplan harmonisatie inzameling OPK vast. Het pro- 

jectplan harmonisatie OPK geeft richting aan een nieuwe evenwichtige en   
bestendige inzamelsystematiek van OPK afkomstig uit de huishoudens in de 

Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

1. Het College stelt het projectplan harmonisatie inzameling OPK vast. 

  

    

Samenvatting Reactie op brief  Stichting Krimpenerwaard Marketing 

en Promotie (SKMP) Het college stuurt een brief aan SKMP als reactie op de ontvangen brief. 

    
Besluit 

1. Het college besluit de brief (bijlage 1) te sturen aan Stichting Krimpe- 

nerwaard Marketing en Promotie (SKMP). 

  

    

Samenvatting Regionale plannen van aanpak op gebied van mobiliteit 

en duurzaamheid Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak Actualisatie 

Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en VervoersPlan Midden-Holland   
naar aanleiding van het Klimaatakkoord. Hierin wordt een Regionaal Mobili- 

teitsprogramma integraal opgenomen. Daarnaast heeft het college besloten 
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in te stemmen met het plan van aanpak Regionale Integrale Visie Laadpaalin- 

frastructuur Midden-Holland. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het plan van aanpak ‘Actualisatie Uitvoeringsprogramma 

Regionaal Verkeers- en VervoersPlan Midden-Holland en het daarin 

integraal opnemen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma (PvA 

RVVP&RMP); 

2. Stemt in met het plan van aanpak ‘Regionale Integrale Visie Laadpaal- 

infrastructuur Midden-Holland’; 

3. Stelt voor de regionale uitvoering van deze plannen van aanpak een 

bijdrage van € 6.000,- in 2020 en van € 12.000,- in 2021 beschikbaar 

(vanuit de reguliere exploitatie) aan de Omgevingsdienst Midden- 

Holland; 

4. Informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting Stichting  Vlister  Openlucht Baden 
De stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) heeft het college verzocht om een 

gemeentegarantstelling te verschaffen aan de Waterschapsbank voor het te 
  

lenen bedrag voor de realisatie van een natuurgezuiverd zwembad in Haast- 

recht. De aanvraag past niet binnen de ‘Beleidsregels leningen en garantstel- 

lingen Krimpenerwaard’. Het college heeft het verzoek daarom afgewezen en 

de raad via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit het verzoek van stichting VOB om een gemeentegarantstelling 

voor het te lenen bedrag voor de realisatie van een natuurgezuiverd 

zwembad in Haastrecht af te wijzen; 

2. Informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. Wet- 

houder Sleeuwenhoek wordt gemandateerd de RIB eventueel gewijzigd 

vast te stellen. 

  

    

Samenvatting Resterende opties noodraadzaal 
Het college doet de raad een voorstel voor de opties voor een noodraadzaal.   
  

Besluit 

1. De burgemeester wordt gemandateerd het raadsvoorstel, na overleg 

met de griffier, gewijzigd vast te stellen. 

  

    

Samenvatting Leader subsidie project Stad-land vaartochten 
Het college besluit het verzoek van Stichting Varend IJsselschip om cofinan- 

ciering van het project ‘Stad-land Vaartochten’ te honoreren. Deze vaartochten 
  

dragen bij aan de beleving van de natuur, specifiek de IJssel, en diversiteit 

in het recreatieve aanbod. Voor de financiering van deze ontwikkeling doet 

de Stichting een beroep op Europese subsidie (LEADER Polders met Waarden). 

Een bijdrage van de gemeente en de provincie is voorwaarde voor het verkrij- 

gen van Europese subsidie. Stichting Varend IJsselschip hoopt met de aan- 

vraag voor Europese LEADER subsidie in totaal € 312.880 binnen te halen 

voor het project ‘Stad-land Vaartochten’. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent een incidentele subsidie aan de Stichting Varend IJsselschip 

voor het project ‘Stad Land Vaartochten’ van € 7.597,33 

2. Verbindt aan deze subsidie de voorwaarde dat er Europese en provin- 

ciale subsidie wordt toegekend aan het project ‘Stad-Land Vaartochten’ 

en dat zowel Gouda, Bodegraven-Reeuwijk als Zuidplas ook co-finan- 

cieren. 

3. Geeft een intentieverklaring af voor van een bijdrage van maximaal 

€ 7.597,33 aan het project ‘Stad-land Vaartochten’. 

  

    

Samenvatting Reactie op ongevraagd advies Adviesraad SD op Uit- 

voeringsprogr amma  Gezondheid Het college heeft naar de adviesraad een brief gestuurd in reactie op het on- 

gevraagde advies aangaande het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020- 

2023. 
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Besluit 

1. Het college zendt bijgevoegde brief naar de adviesraad in reactie op 

het ongevraagde advies aangaande het Uitvoeringsprogramma Ge- 

zondheid 2020-2023. 
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