
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 31 mei 2022 

  

31 mei 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Collegevoorstel inkoop minicontainers 
Het college heeft opdracht verleend aan Cyclus N.V. voor de aanschaf en 

distributie van minicontainers. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Opdracht te verlenen aan Cyclus N.V. voor de aanschaf en distributie 

van minicontainers voor de inzameling van Oud Papier en Karton. 

  

De burgemeester besluit: 

1. Wethouder Bening te machtigen tot ondertekening van de offerte van 

Cyclus. 

    

Samenvatting F inanciële  ontzorging  statushouders 
Het college heeft uitvoering gegeven aan de Financiële Ontzorging van Sta- 

tushouders door het toepassen van bestaand beleid rondom Vroegsignalering 

en Inburgering en wijkt hiermee af van artikel 56a Participatiewet. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Regelt de financiële ontzorging van statushouders door aansluiting 

op integrale aanpak Vroegsignalering en Schuldenaanpak en wijkt 

daarmee af van artikel 56a Participatiewet. 

    

Samenvatting Nieuwe back-up omgeving 
Het college heeft besloten over te gaan naar een nieuwe back-up omgeving 

van Veeam en wijkt daarmee af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Over te gaan naar een nieuwe back-up omgeving van Veeam en wijkt 

daarmee af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

    

Samenvatting Gunningsleidraad 
Het college heeft de gunningsleidraad vastgesteld voor de beoordelings- en 

gunningsprocedure van de architect van het nieuwe gemeentehuis. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de gunningsleidraad vast voor de beoordelings- en gunningspro- 

cedure van de architect van het nieuwe gemeentehuis. 

2. Mandateert aan de ambtelijk opdrachtgever de voorlopige gunning 

en het doen van de mededeling hierover aan de gegadigden die aan 

de gunningsfase hebben deelgenomen. 

    

Samenvatting N ieuw gemeentehuis 
Het college heeft de raadsinformatiebrief over stand van zaken nieuwbouw 

gemeentehuis ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de raadsinformatiebrief en biedt deze ter kennisname 

aan de raad aan. 

    

Samenvatting Reinigen en groot onderhoud Kademuren te Schoon- 

hoven Het college heeft de raad geïnformeerd over de aankomende reinigings- en 

groot onderhoud werkzaamheden aan de kademuren te Schoonhoven. Ook 

heeft het college de raad geïnformeerd over de situatie rondom de sluisdeuren 
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aan de Visbrug in Schoonhoven. En het daardoor samenwerken met het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) om te 

komen tot de juiste groot onderhoudswerkzaamheden voor de sluisdeuren 

aan de Visbrug. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De raad over de aankomende reinigings- en groot onderhoud werk- 

zaamheden aan de kademuren en over de situatie rondom de sluisdeu- 

ren aan de Visbrug te Schoonhoven te informeren. 

    

Samenvatting Harmonisatie O ud Papier en Karton (OPK) 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de harmonisatie van inzameling 

van Oud Papier en Karton en de vergoedingen voor de vrijwillige organisaties. 

  

Besluit 

  

Wethouder Bening wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Voorverkenning Inkoop 2025 
Het college heeft ingestemd de raad op de hoogte gebracht over de eerste 

voorverkenningen die zijn gedaan om de inkoop Jeugdhulp en Wmo in Mid- 

den-Holland vanaf 2025 goed voor te bereiden. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de meegezonden stukken betreft de voorverkenning 

richting de Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo vanaf 

2025 

2. Stemt in deze informatie, na akkoord van de vijf colleges, te delen met 

de gemeenteraad. 

    

Samenvatting MooiMekkerland 
Op 26 april 2022 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

uitspraak gedaan in de zaak over melkgeitenbedrijf MooiMekkerland. Daarbij 

is bepaald, dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen op het bezwaar- 

schrift gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom van 3 december 

2018 met in achtneming van de uitspraak. Het college heeft besloten om het 

bezwaarschrift over de verzoeken om handhaving van 3 en 27 augustus 2017 

inzake het perceel Koolwijkseweg 6 en 6a te Stolwijk ontvankelijk en gegrond 

te verklaren. Daarbij heeft het college besloten een aangepaste last onder 

dwangsom op te leggen waarbij tegen een aantal overtredingen handhavend 

opgetreden wordt op het perceel Koolwijkseweg 6 en 6a te Stolwijk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verklaart de bezwaren tegen het besluit van 3 december 2018 ontvan- 

kelijk en gegrond; 

2. Legt voor de overtredingen C, F, G, H 2 en 3 en M t/m S aan de over- 

treder een last onder dwangsom op overeenkomstig bijgevoegde 

concept last onder dwangsom. 

3. Wethouders Boere en De Wit worden gemandateerd de stukken op 

ondergeschikte onderdelen gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Convenant Pompstation  Dunea  Bergambacht 
Het college heeft besloten in te stemmen met het “Convenant cultuurhistori- 

sche waarde Pompstation Bergambacht” d.d. 20 mei 2022. Hierin spreken de 

gemeente Krimpenerwaard en Dunea N.V. (eigenaar van het Pompstation 

Bergambacht) met elkaar af de cultuurhistorisch waarde van het complex in 

stand te houden. Door dit Convenant wordt de instandhouding van de cultuur- 

historische waarde van het Pompstation Bergambacht gewaarborgd en is 

aanwijzing van het complex als gemeentelijk monument, zoals eerder voor- 

genomen, niet nodig. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het "Convenant cultuurhistorische waarde Pomp- 

station Bergambacht" d.d. 20 mei 2022. 

2. Het Pompstation Bergambacht (Provincialeweg 1-1a-3-5 te Bergam- 

bacht niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

3. De gemeentesecretaris te machtigen om het genoemde convenant te 

ondertekenen. 
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Samenvatting Formaliseren  Deel C  Dienstverleningsovereenkomst 

Cyclus Het budget voor beheer, inzameling en verwerking van afval door Cyclus 

wordt door parafering geformaliseerd voor de begrotingsjaren 2021 en 2022. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Deel C 2022, alsmede Deel C 2021 van de Dienstverleningsovereen- 

komst 2018-2022 met Cyclus door parafering te formaliseren. 

  

De burgemeester besluit: 

1. Wethouder Bening te machtigen tot parafering van Deel C 2021 en 

Deel C 2022. 2021 en 2022. 

    

Samenvatting Evaluatie duurzaamheidslening 
Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten de Verordening 

Duurzaamheidslening Krimpenerwaard vast te stellen en daarmee de Duur- 

zaamheidslening Krimpenerwaard te realiseren. Het gebruik van de Duurzaam- 

heidslening Krimpenerwaard tot 15 mei 2022 is in een raadsinformatiebrief 

in beeld gebracht. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad over het gebruik van de Duurzaamheidslening 

Krimpenerwaard. 

    

Samenvatting Intentieovereenkomst  Dunea 
Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Dunea 

N.V en heeft de raad hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit tot het aangaan van een intentieovereenkomst met Dunea N.V.; 

2. Informeert de raad over het onder 1. genoemde besluit. 

    

Samenvatting Jaarcijfers 2021 hulpdiensten 
Het college heeft de gemeenteraad per raadsinformatiebrief geïnformeerd 

over de jaarverslagen 2021 van de politie eenheid Den Haag, de Veiligheids- 

regio Hollands Midden en het Regionale Ambulance Vervoer Hollands Midden. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over de jaarver- 

slagen 2021 van de hulpdiensten. 

    

Samenvatting Jeugdhulp Op School - aanpassing indexatie 
Het college is akkoord gegaan met de verhoging van het indexatiepercentage 

tot 3,87% voor Jeugdhulp op School (JOS) met terugwerkende kracht per 1 

februari 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Gaat akkoord met de verhoging van het indexatiepercentage tot 3,87 

% voor de subsidie voor Jeugdhulp op School (JOS) met terugwerken- 

de kracht vanaf 1 februari 2022; 

2. Laat met terugwerkende kracht deze indexatie ingaan, gelijktijdig met 

de aangepaste tarieven maatwerk Jeugd en Wmo in Midden-Holland; 

3. Stelt hiervoor voor 2022 een bedrag beschikbaar van € 2888,00. 

    

Samenvatting T ijdelijk terrassenbeleid 
Het college heeft de gemeenteraad per raadsinformatiebrief geïnformeerd 

over het tijdelijke terrassenbeleid voor 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over het tijdelijke 

terrassenbeleid voor 2022. 

    

Samenvatting Vaststellen regeling Stage 2021 
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Het college heeft de regeling Stage 2022 definitief vastgesteld. De onderne- 

mingsraad heeft ingestemd met deze regeling. Formeel juridisch is er sprake 

van een nieuwe regeling. Maar een kanttekening is op zijn plaats. De regeling 

is niet meer dan het formaliseren van huidige afspraken die gelden voor sta- 

geplaatsen. Met het vaststellen van de regeling krijgen die afspraken vanuit 

de praktijk een formeel juridische status. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de regeling Stage 2022 vast; 

2. Neemt de regeling Stage 2022 op in het personeelshandboek; 

3. Publiceert de regeling op KIS, onder de rubriek werk ABC. 

    

Samenvatting V aststelling subsidie Stichting Krimpenerwaard  M 

arketing en Promotie Het college heeft de subsidie van SKMP (Stichting Krimpenerwaard Promotie 

en Marketing) voor het jaarplan 2019-2020 lager vastgesteld op basis van de 

ingediende verantwoording. Van de € 250.000,- is € 239.198,- besteed en wordt 

er € 10.802,- teruggevorderd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de subsidie van Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie 

voor het jaarplan 2019-2020 lager vast op basis van de ingediende 

verantwoording en vordert €10.802,- terug. 
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