
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 8 december 2020 

  

8 december 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Bestemmingsplan Lidl Albert Plesmanstraat 
Het college geeft de ontwerpen van het bestemmingsplan Albert Plesmanstraat 

(Lidl) en de ontwerpvergunning vrij voor de ter inzage legging. 
  

  

Besluit 

1. Het college mandateert wethouder De Wit om in lijn met het college- 

voorstel een definitief besluit te nemen op het bestemmingsplan, het 

niet vaststellen van een exploitatieplan, instemming met overschrijding 

van de piekbelasting, het ter inzage leggen van het ontwerp bestem- 

mingsplan en het vaststellen van de RIB. 

  

    

Samenvatting Haalbaarheidsonderzoek (veenweide) bos 
Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief (RIB) 

over de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar een (veenweide)bos 

in de Krimpenerwaard. 

  

  

Besluit 

1. Het college mandateert wethouder Hofman om de RIB vast te stellen 

  

    

Samenvatting Tarieven jeugd en  wmo  2021 
De afgelopen maanden heeft vanuit het regionaal programma sturen op 

kosten Jeugd en Wmo een zorgvuldige herijking plaatsgevonden van de ta- 
  

rieven gericht op de diensten uit de deelovereenkomsten jeugdhulp, begelei- 

ding en hulp bij het huishouden. Het college heeft de tarieven 2021 voor 

jeugdhulp en Wmo vastgesteld en heeft de raad geïnformeerd, nadat alle 

colleges in de regio gelijkluidend hebben besloten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de tarieven 2021 voor jeugdhulp en Wmo vast conform bijlage 

1. 

2. Informeert de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief nadat alle 

colleges in de regio gelijkluidend hebben besloten over punt 1. 

  

    

Samenvatting Zorginhoud en tarief beschut wonen 
Het college heeft ingestemd in met het instellen van een regionaal product 

beschut wonen per 1-1-2021 waarvoor één vast dagtarief geldt. Daarnaast 
  

stemt het college in met de voorgestelde zorginhoud beschut wonen. Het 

nieuwe dagtarief geldt voor nieuwe cliënten bij alle bestaande en nieuwe 

beschut wonen locaties. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt een nieuw product ‘beschut wonen’ vast in de deelovereenkomst 

beschermd wonen conform de in de bijlage vastgestelde beschrijving 

en voorwaarden per 1 januari 2021. 

  

    

Samenvatting Waarderingsprijzen 
Het college heeft de Krimpenerwaardspeld toegekend aan de Vrijwilliger van 

het jaar 2020. 
  

  

Besluit 
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1. Het college kent de Krimpenerwaardspeld toe aan de Vrijwilliger van 

het jaar 2020. 

  

    

Samenvatting Gunning Microsoft licenties 
Het college besluit de overeenkomst Microsoft licenties te gunnen. Met deze 

overeenkomst kan de gemeente licenties afnemen van Microsoft producten. 

De ICT omgeving is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op deze producten. 

  

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het voornemen tot gunning aan Bechtle direct B.V. en 

stemt in met de definitieve gunning indien er geen bezwaar wordt 

aangetekend. 

  

De burgemeester mandateert: 

1. De afdelingsmanager Service & Informatie tot ondertekening van zowel 

het voornemen tot gunning als de definitieve gunning inclusief bijbe- 

horende stukken. 

2. De afdelingsmanager Service & Informatie tot ondertekening van de 

opdracht, ‘Microsoft licenties 2021’, onder de huidige tijdelijke over- 

eenkomst. 
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