
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 22 december 2020 

  

22 december 2020 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Bevoorschotting  Krimpenerwaard Partners en 

Schoonhoven Partners Het college verleent voorschotten aan Krimpenerwaard Partners (KP) en 

Schoonhoven Partners (SP). Met dit voorschot kunnen de stichtingen hun   
werkzaamheden wat betreft gebiedspromotie continueren, ondanks dat   
Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie (SKMP) haar opdracht heeft   
teruggegeven en de subsidieaanvraag voor 2021 heeft teruggetrokken. Dit   
voorschot is bedoeld voor de overbruggingsperiode totdat de definitieve 

subsidiebeschikking wordt vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met het verlenen van voorschotten aan Krimpener- 

waard Partners en Schoonhoven Partners voor de eerste twee kwarta- 

len in 2021 vooruitlopend op de definitieve subsidieverlening. 

2. Daarvoor een bevoorschotting per kwartaal van €10.000 te verlenen 

aan Krimpenerwaard Partners en €10.000 aan Schoonhoven Partners. 

  

    

Samenvatting Dienstenvouchers Huishoudelijke Hulp Toelage 2021 
Het college heeft opnieuw een overeenkomst afgesloten met een viertal 

zorgaanbieders voor de inkoop van dienstenvouchers Huishoudelijke Hulp 
  

Toelage in 2021. De dienstenvouchers kunnen worden ingezet door mantel- 

zorgers en inwoners die kortdurende hulp nodig hebben. Deze doelgroepen 

kunnen tegen een (gewijzigd) gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inkopen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Sluit opnieuw een overeenkomsten af met Vierstroom, Leliezorggroep, 

Tzorg en St. Gravenberch voor de inkoop van dienstenvouchers 

Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) ter ondersteuning van de doelgroep 

mantelzorgers en inwoners met een kortdurende hulpvraag. 

2. Stelt een gewijzigd tarief vast voor de eigen bijdrage van de dienstvou- 

chers. 

3. Wijkt af van het inkoopbeleid en koopt de dienstenvouchers HHT in 

via een meervoudige onderhandse inkoopprocedure voor 2021. 

4. Informeert de Gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting Gassanering kern Schoonhoven 
Het college heeft kennis genomen van het project gassanering van Stedin. 

Waar in de kern Schoonhoven circa zes kilometer gasleidingen worden ver- 
  

vangen. Deze leidingen liggen in de binnenstad van Schoonhoven, grotendeels 

het centrum- en winkelgebied en worden de komende drie jaar vervangen. 

De gemeente heeft conform de Algemene Verordening Ondergrondse Infra- 

structuur (AVOI) een coördinerende rol. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de sanering van gasleidingen in Schoonhoven door 

Stedin; 

2. Stemt in met de coördinerende rol door de gemeente zoals deze is 

vastgelegd in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 

(AVOI) 

  

    

Samenvatting Gouderak Oost 
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In de bestuursopdracht is beschreven op welke wijze voor het plangebied 

Gouderak Oost een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan kan 

  

worden opgesteld. Voordat met de bewoners van de kern Gouderak kan 

worden gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het 

plangebied Gouderak Oost, dienen de kaders (de ruimtelijke uitgangspunten) 

door uw college en de gemeenteraad te worden vastgesteld. Om alle moge- 

lijke ontwikkelingen in Gouderak in het plan te kunnen opnemen, is besloten 

om de bestuursopdracht uit te breiden met een quick scan naar de haalbaar- 

heid van een (gezamenlijke) sportaccommodatie en de opbrengstpotentie 

van drie vrijkomende locaties (voetbalvelden, tennisbanen en het Dorpshuis). 

Deze quick scan kent twee bestuurlijke opdrachtgevers; voor het overige deel 

van het planproces is wethouder L. de Wit bestuurlijk opdrachtgever. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de bestuursopdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheids- 

studie van een (gezamenlijke) sportaccommodatie en het opstellen 

van plannen voor Gouderak Oost vast; 

2. Stemt in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

  

    

Samenvatting Huisvestingscomponent verwerken in tarief Jeugdzorg- 

Plus Gemeenten worden vanaf 1 januari 2021 financieel verantwoordelijk voor de 

huisvestingslasten van de instellingen voor gesloten jeugdhulp (Jeugdzorg-   
Plus). Zij worden hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. Het college 

verhoogt de tarieven voor JeugdzorgPlus vanaf 2021, zodat de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) daarin is opgenomen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verhoogt de tarieven voor JeugdzorgPlus met de normatieve huisves- 

tingscomponent. 

  

    

Samenvatting Van Markenstraat 9 Lekkerkerk 
Het college heeft afstand gedaan van het beding om pas na toestemming van 

het college het pand aan de Van Markenstraat 9 in Lekkerkerk te mogen ver- 

kopen en te bestemmen. 

  

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit afstand te doen van het bepaalde in de bedingen 7.a, b. en c. 

van de koopakte gedateerd 30 januari 1987 van de noodslagerij aan 

de Van Markenstraat 9 te Lekkerkerk. 

  

    

Samenvatting C ommitmentbrief subsidieaanvraag 
Het bestuur van de BIZ Centrum Schoonhoven wil een ‘parkeeronderzoek’ 

laten uitvoeren door een extern bureau. Centraal staat de vraag wat de eco- 

nomische impact is voor ondernemers van het al dan niet weghalen van 

parkeerplaatsen in het centrumgebied van Schoonhoven. Het is aanvullend 

op de bestaande parkeer(motief)onderzoeken die zijn uitgevoerd door de 

gemeente. De BIZ financiert en voert het onderzoek zelfstandig uit in het kader 

van een toekomstbestendig winkelgebied. Daarbij is het verkrijgen van een 

planvormingssubsidie van de provincie Zuid-Holland van doorslaggevend 

belang. Voor de aanvraag hiervan is een commitmentbrief van de gemeente 

nodig. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de bijgevoegde commitmentbrief voor de aanvraag van 

een planvormingssubsidie bij de provincie Zuid-Holland door de be- 

drijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Schoonhoven. 

  

    

Samenvatting Benoeming lid Adviesraad SD 
Het college heeft met ingang van 1 januari 2021 de heer P. B. benoemd als 

lid van de Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard. 
  

  

Besluit 

Het college: 

1. Benoemd de heer P. B. met ingang van 1 januari 2021 als lid van de 

Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard voor een periode van 

vier jaar. 
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Samenvatting Bestemmingsplan Dorpsstraat 1 
Het college geeft het ontwerp van het bestemmingsplan Dorpsstraat 1 Ber- 

kenwoude (Van der W.) vrij voor ter inzage legging. De aanvrager verhuist 

van Westeinde 34 naar Dorpsstraat 1 en heeft gevraagd om medewerking 

aan de planologische inpassing. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt geen exploitatieplan vast  voor de bestemmingsplanwijziging 

Dorpsstraat 1, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

2. Neemt kennis van het verslag van de buurtbijeenkomst die op 3 de- 

cember 2019 gehouden is door de initiatiefnemer en de door 10 om- 

wonenden schriftelijk aan de raad gerichte vragen die zijn ontvangen 

op 31 maart 2020. 

3. Stelt het ontwerp postzegelbestemmingsplan Dorpsstraat 1 Berken- 

woude met code NL.IMRO.1931.BP1903BG013-ON01 vast  en legt het 

plan op gebruikelijke wijze ter inzage. 

  

    

Samenvatting Eenmalige subsidie Stichting Archeologie Krimpener- 

waard Het college heeft voor het jaar 2021 een eenmalige subsidie van € 3.000,- 

verleend aan Stichting Archeologie Krimpenerwaard voor het beoefenen van 

archeologie in de ruimste zin van het woord en het bevorderen van publieke 

betrokkenheid door de belangen van archeologisch erfgoed te behartigen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent voor het jaar 2021 een eenmalige subsidie van € 3.000,- aan 

Stichting Archeologie Krimpenerwaard voor het beoefenen van arche- 

ologie in de ruimste zin van het woord en het bevorderen van publieke 

betrokkenheid door de belangen van archeologisch erfgoed te behar- 

tigen. 

  

    

Samenvatting GGZ inloop 
Het college heeft besloten de opdracht voor het leveren van diensten ten be- 

hoeve van de GGZ inloop één op één aan Kwintes te gunnen. Een GGZ inloop 
  

  
is een voorziening die inwoners met een psychische kwetsbaarheid kunnen 

bezoeken zonder indicatie. 
  

  

Besluit 

Het college: 

1. Gunt de opdracht voor het leveren van diensten ten behoeve van de 

GGZ inloop voor een periode van 1 jaar één op één aan Kwintes; 

2. Wijkt gemotiveerd af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020; 

  

De burgemeester machtigt: 

1. De afdelingsmanager Sociaal Domein om de dienstverleningsovereen- 

komst met Kwintes te ondertekenen. 

  

    

Samenvatting Omgevingsvergunning Veerstoep 
Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie voor 

de herinrichting en verplaatsing van de veerstoep aan de Veerweg te Bergam- 
  

bacht en wijkt daarmee af van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning 

wordt voor zes weken ter inzage gelegd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent medewerking aan de realisatie voor de herinrichting en ver- 

plaatsing van de veerstoep aan de Veerweg te Bergambacht en wijkt 

daarmee af van het bestemmingsplan; 

2. Start de uitgebreide voorbereidingsprocedure genoemd in artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna:(Wabo); 

3. Geen MER rapportage op te stellen omdat op grond van de uitgevoerde 

verkenning geen substantiële effecten voor het milieu worden ver- 

wacht; 
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4. Stemt in met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning en legt deze 

gedurende zes weken ter inzage; 

5. Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen; 

6. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning 

aan het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen 

worden ingediend. 

  

    

Samenvatting RIB HackShield 
Het college wil de gemeenteraad op de hoogte houden van de inspanningen 

die gedaan worden op het gebied van cybercrime. In deze raadsinformatie 
  

brief informeert het college de gemeenteraad over HackShield een online 

game voor jongeren van 8 tot 12 jaar. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stuurt de raadsinformatiebrief HackShield naar de gemeenteraad. 

  

    

Samenvatting Uitvoeringsplan aanpak Huiselijk Geweld en Kindermis- 

handeling Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsplan aanpak Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling 2021-2023. Hiermee zet het college in op het voorko-   
men of zo snel mogelijk en duurzaam stoppen van huiselijk geweld, schade 

beperken en herstel bevorderen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishan- 

deling 2021-2023; 

2. Informeert de Adviesraad Sociaal Domein over het uitvoeringsplan 

door middel van een brief. 

  

    

  

Gemeenteblad 2021 nr. 7452 11 januari 2021 4 


