
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 5 april 2022 

5 april 2022 

Toevoeging vastgestelde openbare besluitenlijst 22 maart 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Eenmalige subsidie Project ‘ Kringen aan de Lek ’ 
Het college heeft voor het jaar 2022 een eenmalige subsidie van € 4.450,00 

aan Stichting "De Oude Apotheek" verleend voor het project Kringen aan de 

Lek. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent voor 2022, een eenmalige subsidie van € 4.450,00 aan Stich- 

ting "De Oude Apotheek" voor het project Kringen aan de Lek. 

    

Samenvatting Nieuwe gemeentelijke taak prenatale  huisbezoeken 

door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Op 15 december 2021 is een wetswijziging vastgesteld met betrekking tot de 

Wet publieke gezondheid. In de wet is de nieuwe gemeentelijke taak opgeno- 

men om het prenataal huisbezoek (PHB) aan zwangeren en/of hun gezinnen 

in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. Deze taak wordt toegevoegd 

aan de taken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

  

De raadsinformatiebrief (met de bijlage van de VNG) informeert de gemeen- 

teraad over de invoering van het PHB. 

  

De gemeenten en de GGD in de regio Hollands Midden zijn inmiddels met 

elkaar in gesprek over de wijze waarop we het PHB gaan uitvoeren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinfor- 

matiebrief over de nieuwe gemeentelijke taak van het prenataal huis- 

bezoek door de jeugdgezondheidszorg. 

    

Samenvatting Evaluatie 2021 Buitengewoon opsporingsambtenaren 
Het college heeft kennis genomen van de Evaluatie 2021 Buitengewoon op- 

sporingsambtenaren. De evaluatie biedt inzicht in de uitgevoerde werkzaam- 

heden en ontwikkeling van het Boa team. Daarnaast geeft het feitelijke infor- 

matie over de ontvangen meldingen en uitgeschreven proces-verbalen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de Evaluatie 2021 Buitengewoon opsporingsamb- 

tenaren (Boa’s); 

2. Biedt de evaluatie aan de gemeenteraad aan. 

    

Samenvatting Gunning recon s tructie kunstgrasvelden VV Lekker- 

kerk en VV Dilettant Het college heeft besloten opdracht te geven voor de reconstructie van twee 

kunstgrasvelden in Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk. Met deze reconstructies 

voldoen de velden weer aan de normen van NOC*NSF en het reglement van 

de KNVB. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De opdracht voor de reconstructie van twee kunstgrasvelden te 

Krimpen a/d Lek en te Lekkerkerk voor een bedrag van €x, aan bedrijf 

x te gunnen; 

De burgemeester besluit: 

1. De teammanager Advies Openbare Ruimte tot ondertekening van de 

gunning inclusief bijbehorende stukken te machtigen. 

    

Samenvatting Multi  Dimensional  Family (MDFT)  toevoegen aan 

dienst individuele behandeling Multi Dimensional Family Therapy (MDFT) is als behandelmethodiek per 1 

januari 2022 regionaal ingekocht binnen de dienst ‘Individuele Behandeling’ 

met een tarief van € 101,40 per uur (inclusief indexatie 2022). Deze methodiek 

Nr. 178766 

GEMEENTEBLAD 21 april 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard 

Gemeenteblad 2022 nr. 178766 21 april 2022 1 



heeft een bewezen hoge effectiviteit en kan uithuisplaatsingen voorkomen. 

Hiermee is MDFT nu ook binnen de Jeugd- en Opvoedhulp inzetbaar en ont- 

vangen jeugdigen met crimineel- en/of een verslavingsgedrag passende be- 

handeling. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Tot het regionaal inkopen van de dienst ‘Individuele Behandeling 

MDFT’ per 1 januari 2022 met een tarief van € 101,40 per uur (inclusief 

indexatie 2022). 

2. Aan te sluiten bij de bekostigingssystematiek van de Specialistische 

GGZ uit artikel 11.9 van deelovereenkomst Jeugdhulp, waardoor zowel 

cliëntgebonden uren als niet cliëntgebonden uren declarabel zijn. 

    

Samenvatting Vereenvoudiging Kwijtschelding 
Het college heeft ingestemd met het voorstel om de Raad te informeren over 

de voortgang van de invoering van een vereenvoudigde aanvraag voor 

kwijtschelding van de lokale belastingen door middel van een raadsinforma- 

tiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad over de stand van zaken vereenvoudigde 

kwijtschelding lokale belastingen. 

    

Samenvatting Schenkovereenkomst Van der Kopcollectie 
Het college is in navolging van eerdere besluitvorming een overeenkomst tot 

schenking van de kerncollectie Van der Kop schilderijen aan Stichting Behoud 

Cultureel Erfgoed Schoonhoven gegaan. Hiermee wordt de schenking van 

de kerncollectie Van der Kop schilderijen aan Stichting Behoud Cultureel 

Erfgoed Schoonhoven geformaliseerd. De burgemeester heeft besloten om 

de portefeuillehouder cultuur te machtigen om deze overeenkomst te onder- 

tekenen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Gaat een overeenkomst tot schenking van de kerncollectie Van der 

Kop schilderijen aan met Stichting Behoud Cultureel Erfgoed 

Schoonhoven. 

De burgemeester: 

1. Machtigt de portefeuillehouder cultuur tot ondertekening van de 

overeenkomst. 

    

Samenvatting Uitkomst dialoog Sociaal domein 
Het college heeft de slotbeschouwing van de Kwaliteitsmonitor sociaal domein 

vastgesteld. In deze slotbeschouwing staan de speerpunten beschreven, waar 

het sociaal domein zich de komende twee jaar op gaat richten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de speerpunten binnen het Sociaal Domein vast voor 2022 en 

2023; 

2. Informeert de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Subsidie haalbaarheidsonderzoek St ichting  Dorpshuis 

Lekkerkerk Het college heeft een eenmalige subsidie van € 22.500,- verstrekt aan de 

Stichting Dorpshuis Lekkerkerk voor het onderzoeken van de haalbaarheid 

van een dorpshuis op de locatie van zalencentrum Amicitia, Raadhuisplein 

1-5 in Lekkerkerk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verstrekt een eenmalige subsidie van € 22.500,- aan de Stichting 

Dorpshuis Lekkerkerk voor het onderzoeken van de haalbaarheid van 

een dorpshuis op de locatie van zalencentrum Amicitia, Raadhuisplein 

1-5 in Lekkerkerk. 

    

Samenvatting Oekraïne 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken 

m.b.t. huisvesting, faciliteiten en initiatieven voor vluchtelingen vanuit Oekra- 

ïne. 
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Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de presentatie en stelt de raadsinformatiebrief vast. 

    

Samenvatting Adhesiebetuiging bezwaarschrift Schoonhovens Colle- 

ge regeling geïsoleerde scholen Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft per 1-1-2022 

een regeling in het leven geroepen om scholen in geïsoleerde gebieden finan- 

cieel te ondersteunen. Deze regeling heet de regeling aanvullende bekostiging 

geïsoleerde vestigingen. Het Ministerie heeft de regeling geïsoleerde scholen 

niet toegepast op het Schoonhovens College. De school schrijft als reactie 

op het niet toekennen van de regeling een bezwaarbrief aan het Ministerie. 

Het college heeft haar steun aan het Schoonhovens college betogen door in 

te stemmen met de bezwaarbrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met bijgevoegde adhesiebetuiging betreffende het bezwaar- 

schrift van het Schoonhovens College. 

    

Samenvatting Intrekking oude  R egeling p ersoons g ebonden  b 

udget  jeugdhulp 2016 en oud  I ndicatieprotocol  H 

ulp bij  H uishouden 2015 

Bij de vaststelling van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en 

nadere regels jeugdhulp 2019 zijn twee oude regelingen niet ingetrokken. Om 

te zorgen voor juridische juiste grondslag voor deze beide nadere regels heeft 

het college de oude regelingen ingetrokken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Trekt de regeling persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp Krimpe- 

nerwaard 2016, eerste wijziging; en het Indicatieprotocol hulp bij 

huishouden (HBH) 2015 in. 

    

Samenvatting Stand  van zaken extra opstelstrook veer Bergambacht. 
Het college heeft besloten de raad te informeren over het ‘on hold’ zetten van 

de voorgenomen investering m.b.t. het aanbrengen van een extra opstelstrook 

N478. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met bijgaande raadsinformatiebrief. 
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Besluit Onderwerp 

Samenvatting Subsidieaanvraag Stichting Dagbesteding Krimpener- 

waard Het college heeft besloten de aanvraag voor een eenmalige subsidieaanvraag 

van € 50.000 van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard af te wijzen. Reden 

hiervoor is dat er geen sprake is van een te subsidiëren activiteit zoals bedoeld 

in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2019 en de daaraan gekoppelde 

subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijst de eenmalige subsidieaanvraag van € 50.000 Stichting Dagbeste- 

ding Krimpenerwaard af. 
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