
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 26 april 2022 

  

26 april 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Overeenkomst  Enver  Budgetplafond en Leegstand 
Het college heeft besloten tot het aangaan van een overeenkomst met Enver, 

waarin afspraken en voorwaarden staan over de samenwerking tussen Enver 

en de gemeenten in de regio Midden Holland. Daaruit voortvloeiend heeft 

het college ook besloten tot het ophogen van het budgetplafond voor ambu- 

lante behandeling en het volgens een regionale verdeelsleutel vergoeden 

van de verliezen in de Behandelgroepen (verblijf) in onze regio. 

  

Besluit 

De burgemeester: 

1. Verleent volmacht tot ondertekening van de "Overeenkomst Enver- 

MH 2022" aan de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Gouda 

betreffende de samenwerking tussen Enver en de gemeenten in de 

regio Midden Holland. 

  

Het college: 

2. Verhoogt het regionale budgetplafond van Enver voor de ambulante 

behandeling van € 3.624.303 naar € 4.159.383, op peildatum 1 juli in- 

dien wordt voldaan aan de bij overeenkomst gestelde voorwaarden. 

3. Vergoedt € 46.102 van de door leegstand veroorzaakte verliezen in de 

Behandelgroepen (verblijf) bij Enver. 

4. Verzoekt om aanvullend een nadere toelichting op deze kostenverho- 

ging en verzoekt de regio om een strikte sturing op de budgetten 

(budgetplafonds). 

    

Samenvatting Richtlijnen kleine windturbines 
Het college heeft richtlijnen omtrent kleine windturbines vastgesteld. Met de 

richtlijnen kleine windturbines scheppen we duidelijkheid over de mogelijk- 

heden en voorwaarden voor het installeren/plaatsen van kleine windturbines. 

  

Besluit 

Het College: 

1. Stelt de richtlijnen kleine windturbines aangepast vast. Waar het gaat 

om de plaatsing van de kleine windturbines wordt de commissie 

ruimtelijke kwaliteit alleen geraadpleegd in beschermd stads- en 

dorpsgezicht. 

2. Stelt de antwoorden op de schriftelijke vragen van raadsleden van 

CDA o.g.v. art. 38 RvO inzake (on)mogelijkheden voor kleine windmo- 

lens bij agrarische bedrijven vast en stuurt de antwoorden aan de raad 

toe via een raadsinformatiebrief (inclusief de richtlijnen). 

    

Samenvatting Uitspraak  MooiMekkerland 
Het college heeft ingestemd met het concept persbericht MooiMekkerland. 

  

Besluit 

Het College: 

1. Stemt in met het concept persbericht MooiMekkerland. Burgemeester 

Paans en wethouder De Wit worden gemandateerd het persbericht 

gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Cofinanciering Weilandklooster 
Het college heeft besloten het verzoek van de Stichting Weilandklooster om 

cofinanciering van de ontwikkeling van een gastenverblijf met ontmoetings- 

ruimte en een voedselbos als 1e fase van “Het Weilandklooster” te honoreren. 

De bijdrage van €25.000 euro vindt plaats in het kader van het Europese 

subsidieprogramma Leader Polders met Waarden. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Verleent een incidentele subsidie van €25.000 aan de Stichting Wei- 

landklooster voor de ontwikkeling van een gastenverblijf met ontmoe- 

tingsruimte en een voedselbos als 1e fase van "Het Weilandklooster". 

2. Verbindt aan deze subsidie de voorwaarde dat ook Europese en pro- 

vinciale subsidie wordt toegekend aan de ontwikkeling van een gas- 

tenverblijf met ontmoetingsruimte en een voedselbos als 1e fase van 

"Het Weilandklooster". 

3. Verbindt aan deze subsidie de voorwaarde dat de benodigde vergun- 

ningen worden verleend. 

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

€25.000 aan de ontwikkeling van een gastenverblijf met ontmoetings- 

ruimte en een voedselbos als 1e fase van "Het Weilandklooster". 

5. Mandateert de gemeentesecretaris tot ondertekening Verklaring Cofi- 

nanciering POP3. 

    

Samenvatting Eenmalige  subsidie  LEADER Flip the City 
Het college heeft besloten het verzoek van ontwerpstudio Flip the City om 

cofinanciering voor de uitvoering van een haalbaarheidstudie voor het ver- 

waarden van reststromen te honoreren. Het onderzoek naar reststromen 

draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in het agrarisch 

gebied en in het natuurgebied van de Krimpenerwaard. Bovendien stimuleert 

het eindproduct biodiversiteit en circulariteit. Tot slot wordt circulair onderne- 

merschap toegankelijker gemaakt door het ontwikkelen van een informatie- 

platform met betrekking tot aanwezige reststromen. Voor de financiering van 

deze ontwikkeling doet Flip the City een beroep op Europese subsidie (LEADER 

Polders met Waarden). Een bijdrage van de gemeente en de provincie is 

voorwaarde voor het verkrijgen van Europese subsidie. Ook gemeente Rotter- 

dam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard dragen bij. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent een incidentele subsidie aan Flip the City voor de uitvoering 

van het projectplan van € 5.000. 

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

ale subsidie wordt toegekend aan de uitvoering van het projectplan 

van Flip the City. 

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

€ 5.000 aan de uitvoering van het projectplan. 

4. Mandateert de gemeentesecretaris tot ondertekening Verklaring Cofi- 

nanciering POP3. 

    

Samenvatting Veenweideaanpak Bodem en Klimaat 
Het college heeft de Veenweideaanpak vastgesteld. Deze aanpak beschrijft 

de wijze waarop we in Krimpenerwaard een volhoudbare landbouw willen 

combineren met nakoming van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het 

college biedt – samen met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpe- 

nerwaard - deze aanpak aan de provincie aan als onderdeel van de Veenwei- 

destrategie. Zij vormt de basis voor aanvraag van middelen uit de Impulsgel- 

den van het Klimaatakkoord om uitstoot van CO2 door 'veenverbranding’ tegen 

te gaan. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De Veenweide-aanpak 1.0 vast te stellen en deze te sturen aan de 

provincie als bijdrage aan de provinciale Veenweidestrategie; 

2. De bijbehorende begroting vast te stellen als leidraad voor de verdere 

activiteiten, onder voorwaarde dat de gevraagde rijksbijdrage uit de 

Impulsgelden beschikbaar wordt gesteld; 

3. Te streven om uiterlijk eind 2024 een besluit te nemen over de defini- 

tieve aanpak van de bodemdaling en CO2 uitstoot uit veen in het kader 

van het Klimaatakkoord (Veenweideaanpak 2.0). 

4. De raad te informeren over de Veenweideaanpak via bijgaande 

raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Eenmalige subsidie oogstmarkt " P roef de Krimpener- 

waard" Het college heeft een incidentele subsidie verleend voor het organiseren van 

de oogstmarkt “Proef de Krimpenerwaard”. 
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Besluit 

Het college: 

1. Verleent, een incidentele subsidie van € 1.875,- voor de oogstmarkt 

"Proef de Krimpenerwaard" 

    

Samenvatting V oortgang proces zelfrealisatie en verwerving V een- 

weiden Krimpenerwaard In de Krimpenerwaard wordt 2.250 ha natuur gerealiseerd in het kader van 

de gebiedsovereenkomst Veenweiden. Het college heeft de gemeenteraad 

geïnformeerd over de voortgang van het proces van zelfrealisatie en verwer- 

ving. Binnen dit proces maken grondeigenaren een keuze tot zelfrealisatie 

van natuur of verkoop van gronden in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

gebied. 

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad over de gebiedsontwikkeling, de stand van zaken 

van het proces van zelfrealisatie en verwerving en de eindrapportage 

van de uitmijnproef ‘Uitmijnen of afplaggen voor nat schraalland in 

de Krimpenerwaard: proefresultaten 2020-2021. 

2. Wethouder Vente wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Uitvoeringsprogramma  Voor- en Vroegschoolse Edu- 

catie (VVE) Het college heeft het nieuwe uitvoeringsprogramma Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) 2022-2025 vastgesteld. In dit document wordt beschreven hoe 

de gemeente uitvoering geeft aan de wettelijke taak VVE. Deze is erop gericht 

om jonge kinderen een kansrijke start te geven in het onderwijs. Hierbij wordt 

beoogd om achterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voor- 

komen of te verminderen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het uitvoeringsprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE) 2022-2025 ‘onderwijskansen voor jonge kinderen’ vast; 

2. Stemt in met de raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Vervolg Bomenverordening gemeente Krimpenerwaard 

2022 Het college heeft ingestemd met een Raadsinformatiebrief over het vervolg 

van de Bomenverordening gemeente Krimpenerwaard 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met bijgevoegde Raadsinformatiebrief over het vervolg van 

de Bomenverordening gemeente Krimpenerwaard 2022; 

2. Wethouder Boere wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Mandatering Duurzaamheidslening Krimpenerwaard 
Het college heeft onder meer de (senior) beleidsmedewerker (duurzaamheid) 

van het Team Advies Ruimtelijk Ontwikkeling gemandateerd om te besluiten 

op een aanvraag voor een duurzaamheidslening op grond van de Verordening 

Duurzaamheidslening Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Mandateert de directeuren, de teammanager en de (senior) beleidsme- 

dewerker (duurzaamheid) van het Team Advies Ruimtelijk Ontwikkeling 

om te besluiten (toekennen of afwijzen) op een aanvraag voor een 

duurzaamheidslening op grond van de artikelen 5 juncto 9, 10 en 11 

lid 3 van de Verordening Duurzaamheidslening Krimpenerwaard. 

Alsmede ook alle voorbereidingshandelingen voor de uitvoering van 

deze bevoegdheid conform artikel 8 van de genoemde verordening, 

overeenkomstig bijlage 1. 

  

2. Mandateert de directeuren en de teammanager van het Team Advies 

Ruimtelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van de bevoegdheden 

uit artikel 11 lid 4 en 6 van de Verordening Duurzaamheidslening 

Krimpenerwaard, het intrekken van de beschikking, overeenkomstig 

bijlage 1. 

    

Samenvatting Jaarrapportage klachten 2021 
Het college heeft de Rapportage klachtbehandeling 2021 vastgesteld en deze 

rapportage ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In de rappor- 
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tage is te lezen hoe de gemeente de 66 klachten die in 2021 zijn ontvangen, 

heeft afgehandeld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de Rapportage klachtbehandeling 2021 vast; 

2. Biedt de Rapportage klachtbehandeling 2021 ter kennisname aan de 

gemeenteraad aan. 

    

Samenvatting Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst 

Midden Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert de wettelijke milieutaken 

uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Jaarlijks stelt de ODMH daarvoor een 

programmabegroting op. De ODMH legt ook jaarlijks met de financiële jaar- 

stukken verantwoording af aan de gemeente. Het college heeft besloten de 

raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en in te stem- 

men met de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Adviseert de raad kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begro- 

ting 2023 van Omgevingsdienst Midden- Holland; 

2. Adviseert de raad geen zienswijze in te dienen; 

3. Past het raadsvoorstel aan (in het raadsvoorstel bij Financiën opnemen 

dat de gemeente Krimpenerwaard over 2021 een restitutie ontvangt 

van EUR 50.045). 

    

Samenvatting Jaarrekening 2021 en Begroting 2023  Promen  en 

ProWork Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en in te stemmen met de begroting 2023 van Promen en 

ProWork. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de jaarstukken 2021 en de primitieve begroting 2023 

van Promen en ProWork. 

2. Neemt kennis van het Maatschappelijke Jaarverslag 202 ProWork en 

de kaders/ uitgangspunten voor de primitieve begroting ProWork 2023 

3. Adviseert de raad om: 

a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en in te stemmen met de 

primitieve begroting 2023 van Promen en hierop geen zienswijze in 

te dienen. 

b. Kennis te nemen van het Maatschappelijk Jaarverslag ProWork 2021 

en de primitieve begroting ProWork 2023. 

4. Neemt de financiële gevolgen van de primitieve begroting Promen 

2023 mee bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023 en verwerkt 

de financiële gevolgen uit de jaarrekening 2021 in de tweede tussen- 

tijdse rapportage 2022. 

    

Samenvatting Zienswijze Begroting 2023 S amenwerkingsverband 

Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW) Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en in te stemmen met de begroting 2023 van Samenwer- 

kingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW). 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Sa- 

menwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW). 

2. Geen zienswijze in te dienen. 

    

Samenvatting Zienswijze jaarrekening en begroting Regio Midden 

Holland Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en als zienswijze in te dienen bij de begroting 2023 van 

Regio Midden Holland in de tussentijdse rapportage(s) aandacht te schenken 

aan de realiteit van de inspanningen en daarmee samenhangende ramingen. 

Ook wordt gevraagd de benoemde risico’s met betrekking tot de financiële 

dekking kosten regio Midden Holland en de projecten nader toe te lichten en 

te kwantificeren. 
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Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en programmabegroting 

2023-2026 van Regio Midden Holland. 

2. In te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 van de Regio 

Midden-Holland en een gewijzigde zienswijze in te dienen. 

    

Samenvatting Aanwijzen A. Maan afnemer VOE 
Het college heeft mevrouw A. Maan aangewezen om een Verklaring onder 

Ede te kunnen afnemen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijst mevrouw A. Maan aan om een Verklaring onder Ede te kunnen 

afnemen; 

2. Legt deze aanwijzing vast in het Handboek KCC 

3. Stelt mevrouw Maan op de hoogte van de aanwijzing door verzending 

van de bijgevoegde brief. 

    

Samenvatting Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Streekarchief 

Midden - Holland Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarstukken 2021 en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 

2023 van Streekarchief Midden-Holland. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van 

Streekarchief Midden- Holland. 

2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van Streekarchief Mid- 

den - Holland (meerkosten het ontwikkelen van de digitale archiefbe- 

waarplaats "e-depot" € 67.001) mee te nemen in de meerjarenbegroting 

Krimpenerwaard 2023-2026. 

3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van, het ontwikkelen van de 

digitale archiefbewaarplaats (e-depot) om de financiële gevolgen 

hiervan scherp te monitoren en te rapporteren. Daarnaast het leveren 

van een bijdrage om de klimaatverandering tegen te gaan. 

    

Samenvatting Jaarrekening 2021 en begroting 2023 VRHM 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en in te stemmen met de begroting 2023 van Veiligheids- 

regio Hollands Midden. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Vei- 

ligheidsregio Hollands Midden. 

2. Geen zienswijze in te dienen. 

    

Samenvatting Onderzoek invoering BIZ Schoonhoeven  Zevender- 

Thiendenland Het college heeft besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden omtrent 

de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op het bedrijventerrein 

Zevender-Thiendenland voor de periode 2023-2027. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Onderzoek te doen naar draagvlak voor het oprichten van een bedrij- 

veninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Zevender-Thiendenland 

in Schoonhoven. 

    

Samenvatting Verlengen samenwerkingsovereenkomst RO Schuw- 

acht (Oasen) Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst RO Schuwacht 

fase 1 (deelstroom) tussen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpener- 

waard, Oasen, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den 

IJssel, tot 31 december 2022 te verlengen. Hierdoor is er voldoende tijd om 

verder onderzoek te doen naar mogelijkheden van een nieuwe samenwer- 

kingsovereenkomst. 

  

Besluit 

Het college besluit: 
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1. In te stemmen met de door Oasen gevraagde verlenging van de sa- 

menwerkingsovereenkomst RO Schuwacht fase 1 (deelstroom) tussen 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Oasen, ge- 

meente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den IJssel, tot 31 

december 2022. 

    

Samenvatting Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hecht 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begro- 

ting 2023 van Hecht. 

  

Besluit 

Het college heeft de raad voorgesteld om: 

1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Hecht, en de 

zienswijze op de ontwerp programma begroting 2023, zoals geformu- 

leerd in de zienswijzebrief, in te dienen; 

2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Hecht. 

    

Samenvatting Zienswijze jaarstukken Ingenieursbureau Krimpener- 

waard (IBKW) 2022. Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begro- 

ting 2023 dat de bestemmingsreserve huisvesting blijft bestaan totdat er in 

de loop van 2022 duidelijkheid is over de nieuwe huisvesting. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het 

van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). 

2. Een zienswijze in te dienen dat de bestemmingsreserve huisvesting 

blijft bestaan totdat er in de loop van 2022 duidelijkheid is over de 

nieuwe huisvesting. 
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