
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 15 december 2020 

  

15 december 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting 1e wijziging legesverordening 2021 
Het college heeft de eerste wijziging op de Legesverordening 2021 vastgesteld.   
  

Besluit 

1. Het College stelt de 1e wijziging van de Legesverordening 2021 vast. 

  

    

Samenvatting Ontwerp-omgevingsvergunning, bouw 13 koopwonin- 

gen, Koningin Julianastraat in Krimpen aan de Lek Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het 

realiseren van 13 koopwoningen, Koningin Julianastraat in Krimpen aan de 

Lek. 
  

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent medewerking aan de bouw van 13 koopwoningen en wijkt 

daarmee af van het bestemmingsplan. 

2. Stelt geen exploitatieplan vast. 

3. Stelt het m.e.r.-beoordelingsbesluit vast. 

4. Stemt in met de bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning en legt 

deze voor een periode van zes weken ter inzage (uitgebreide voorbe- 

reidingsprocedure). 

5. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning 

aan de afdelingsmanager Ruimtelijke ontwikkeling, tenzij er zienswijzen 

worden ingediend. 

  

    

Samenvatting Projectplan Preventieteam 
Op 3 november 2020 is er op verzoek van de gemeenteraad een informatie- 

bijeenkomst georganiseerd over de vastgestelde bestuursopdracht en hiermee 
  

het vervolg van het Preventieteam. Conform toezegging informeert het college 

de gemeenteraad door het delen van het projectplan Preventieteam, welke 

gezamenlijk met de partners is opgesteld. Met het projectplan wordt een 

vervolggegeven aan de realisatie van een laagdrempelige toegang voor inwo- 

ners tot de algemeen toegankelijk voorzieningen binnen het Sociaal Domein. 

Tevens wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gedane uitgaven gedu- 

rende het project Integrale Toegang. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het Projectplan Preventieteam 

2. Informeert de gemeenteraad door middel van een brief met als bijlage 

toegevoegd het Projectplan Preventieteam 

  

    

Samenvatting Subsidie 2021 SVN 
Het college heeft een subsidie van € 35.326 aan stichting SVN verleend. De 

beheer- en exploitatietaken van de voetbalaccommodaties in Lekkerkerk en 
  

Krimpen aan de Lek gaan per 1 januari 2021 over naar de gemeente. De sub- 

sidie voor deze accommodaties wordt daarom niet uitgekeerd aan stichting 

SVN. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent € 35.326 subsidie aan stichting SVN; 
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2. Houdt het niet verleende subsidiebedrag van € 169.210 beschikbaar 

voor de beheer en exploitatietaken van de voetbalaccommodaties in 

Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. 

  

    

Samenvatting Toekenning subsidie Regiodeal aan Proeftuin 
Aan de gemeente is in februari 2020 vanuit de Regiodeal bodemdaling 

Groene Hart een bijdrage toegezegd van € 675.411 voor 8 projecten van de 
  

Proeftuin Krimpenerwaard gericht op tegengaan van bodemdaling. Het college 

besluit een bedrag van € 661.911 toe te kennen aan het Veenweiden Innovatie 

Centrum en het ontvangen voorschot van € 270.138 door te betalen. 

  

Besluit 

Het college 

1. Besluit de ontvangen bijdrage van € 661.911vanuit de Regiodeal Bo- 

demdaling Groene Hart voor de Proeftuin ‘Trots op Krimpenerwaard’ 

toe te kennen aan het Veenweiden Innovatie Centrum, onder voorwaar- 

de van definitieve toekenning; 

2. Verbind hieraan aanvullende voorwaarden met betrekking tot commu- 

nicatie vanuit de Regiodeal; 

3. Besluit het ontvangen voorschot van € 270.164 uit te betalen aan het 

Veenweiden Innovatie Centrum. 

4. Het college besluit ten aanzien van de onder 1 genoemde bijdrage aan 

het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld een beroep te doen op 

de Europese Landbouwvrijstellingsverordening (LVV); 

  

    

Samenvatting Uitvoeringsprogramma VTH 2021 
Het college heeft het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 2021 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma geeft het college 
  

aan welke activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert inzake 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

  

Besluit 

Het college stelt: 

1. Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

2021 vast; 

2. Informeert de gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting 1e begrotingswijziging 2021 SVHW 
Het college heeft de raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de 1e 

begrotingswijziging 2021 van het SVHW. De wijzigingen zijn een gevolg van 
  

de aanpassing in de CAO in verband met de thuiswerk situatie door de Co- 

ronacrisis. 

  

Besluit 

Het College 

1. Adviseert de Raad geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotings- 

wijziging 2021 van het SVHW. 

  

    

Samenvatting Benoeming nieuwe plaatsvervangend voorzitter soci- 

ale kamer commissie bezwaarschriften Mevrouw F.-P. heeft aangegeven op 1 januari 2021 te willen stoppen met haar 

werkzaamheden voor de Commissie bezwaarschriften. Aangezien zij plaats-   
vervangend voorzitter van de sociale kamer is, dient een nieuwe plaatsver- 

vangend voorzitter te worden benoemd. Uit hun midden hebben de leden 

van de sociale kamer de heer d. L. voorgedragen als nieuwe plaatsvervangend 

voorzitter. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent per 1 januari 2021 op haar verzoek ontslag aan mevrouw mr. 

N.D. F.-P. als lid en plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer 

van de Commissie bezwaarschriften; 

2. Benoemt per 1 januari 2021 de heer mr. J.W. d. L. tot plaatsvervangend 

voorzitter van de sociale kamer van de Commissie bezwaarschriften. 
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Samenvatting Huurkwijtschelding binnensportaccommodaties ver- 

volg Het college heeft eerder besloten tot huurkwijtschelding voor amateursport- 

organisaties. Nu heeft het college besloten tot de huurkwijtschelding bij de   
overige huurders van de binnensportaccommodaties. Aangevuld met de 

maanden juni en juli. Gedurende deze maanden waren de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties ook gesloten. 

  

Besluit 

Het college 

1. Besluit de huur kwijt te schelden van organisaties die binnensportac- 

commodaties huren bij de gemeente, maar hier geen gebruik van 

hebben kunnen maken, voor de periode van 1 maart tot en met 31 

juli; 

2. Besluit de kwijtschelding van €27.886,- te verantwoorden op kosten 

coronavirus. De afwikkeling van de volledige lasten zal worden verant- 

woord bij de jaarrekening 2020; 

3. Informeert de raad middels bijgevoegde raadinformatiebrief; 

  

    

Samenvatting Subsidie Voedselfamilie Krimpenerwaard 
Het college heeft De Groenling een eenmalige subsidie verleend om invulling 

te geven aan de Voedselfamilie Krimpenerwaard en deze te promoten. Onder- 
  

deel hiervan is de realisatie van de Krimpenerwaard Hub en de bezorgservice 

Krimpenerwaard. De Hub is een centrale overslagplaats in de Krimpenerwaard 

voor producten van boeren en andere voedselmakers uit de regio waar van- 

uit verdere distributie plaatsvindt. De bezorgservice gaat lokale producten 

bezorgen in de Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

Het college verleent De Groenling een éénmalige subsidie van 9.540,00 euro 

voor: 

1. Het verdiepen en onderzoeken van het netwerk van de Voedselfamilie 

Krimpenerwaard en het invulling geven aan toekomstige ontwikkelin- 

gen van de Voedselfamilie; 

2. Promotie van de voedselfamilie en daarmee promotie van lokaal 

voedsel en lokale leveranciers; 

3. De realisatie van de Krimpenerwaard Hub en de Krimpenerwaard be- 

zorgservice in samenwerking met Rechtstreex. 
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