
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 1 november 2022 

  

1 november 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Brief  Nationaal Programma Landelijk Gebied 
Het college heeft besloten een brief over de ontwikkelingen Nationaal Pro- 

gramma Landelijk Gebied te versturen aan Gedeputeerde Staten van de pro- 

vincie Zuid-Holland. In de brief wordt aandacht gevraagd voor een eerlijke 

vertaling van de landelijke opgave naar het gebied en het (economische) 

toekomstperspectief van de agrariërs. Daarnaast wordt gevraagd om naast 

de opgaven vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied ook in te zetten 

op de vitaliteit van Krimpenerwaard als geheel. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de inhoud van de informatienota en memo “Stand 

van zaken gebiedsprocessen Bodemdaling en Klimaat en Nationaal 

programma Landelijk Gebied” zoals opgenomen in de bijlage; 

2. Besluit een brief “ontwikkelingen Nationaal Programma Landelijk 

Gebied” aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te 

verzenden. 

3. Wethouder Wassink wordt, na afstemming met het college via de mail, 

gemandateerd de brief gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Ondernemingsplan G emeenschappelijke  R egeling 

(GR)  Promen 2023 Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het Onder- 

nemingsplan GR Promen 2023 en geen zienswijzen in te dienen en kennis te 

nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2023. De effecten van het Onder- 

nemingsplan GR Promen 2023 zullen worden verwerkt in de eerste Tussen- 

tijdse rapportage 2023. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het Ondernemingsplan GR Promen 2023 en Onder- 

nemingsplan Prowork 2023; 

2. Stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Ondernemings- 

plan GR Promen 2023 en geen zienswijzen in te dienen; 

3. Stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het Onderne- 

mingsplan Prowork 2023; 

4. Verwerkt de effecten van het Ondernemingsplan Promen in de eerste 

Tussentijdse rapportage 2023. 

    

Samenvatting Energiecrisis Krimpenerwaard 
De huidige situatie (energieprijzen en inflatie) zorgt ervoor dat steeds meer 

kwetsbare inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in finan- 

ciële problemen komen. De gemeente heeft onderzocht wat er al gedaan 

wordt om de energiecrisis het hoofd te bieden. Hieruit zijn extra maatregelen 

gekomen die de gemeente zonder investering kan uitvoeren. De raad wordt 

nu voorgesteld aanvullende maatregelen te nemen die wel geld kosten. Met 

deze aanvullende maatregelen moet de energiecrisis voor een aantal groepen 

in onze gemeente worden verlicht. 

  

Besluit 

Het college besluit wethouders Van der Hek, Pannekoek en Bultman te man- 

dateren om het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Beantwoording technische vragen 2e  Tussentijdse 

rapportage  2022 en  Begroting 2023 Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de technische vragen. 

  

Besluit 

Het college stemt in met de beantwoording van de technische vragen. Dit 

met enkele tekstuele wijzigingen en wethouder Bultman wordt gemandateerd 

het antwoord op enkele vragen gewijzigd vast te stellen. 
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Samenvatting Woningbouwontwikkeling  Molenpark 
Het college heeft ingestemd met het informeren van de raad middels een 

raadsinformatiebrief over de situatie aangaande een groep omwonenden van 

de woningbouwontwikkeling Molenpark. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het informeren van de raad over de situatie aangaan- 

de een groep omwonenden van de woningbouwontwikkeling Molenpark door 

middel van bijgaande raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Beroep omgevingsvergunning Kerkplein 4 Lekkerkerk, 

aanpassing omgevingsvergunning Op 3 maart 2020, bekendgemaakt op 31 maart 2020, is er na een beroepspro- 

cedure een aangepaste omgevingsvergunning verleend voor de realisatie 

van een aanbouw bij de Grote of Johanneskerk te Lekkerkerk. Tegen dit besluit 

is beroep ingesteld. Hangende dit beroep is geconstateerd dat er een afwijking 

van het Parapluplan Parkeren Krimpenerwaard verleend had moeten worden. 

Aan de voorwaarden om gebruik te maken van deze afwijking wordt voldaan. 

Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht kan dit gebrek 

hersteld worden. Het college heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik 

te maken. Daarnaast heeft de vergunninghouder de gemeente verzocht om 

uitvoering te geven aan het onttrekkingsbesluit van 30 januari 2018 waarbij 

een gedeelte van het Kerkplein aan de openbaarheid onttrokken wordt en er 

niet meer geparkeerd kan worden. Aan dit verzoek wordt vooralsnog niet te- 

gemoet gekomen. Eerst wordt de definitieve gerechtelijke uitspraak in het 

kader van de omgevingsvergunning afgewacht en de omgevingsvergunning 

in stand blijft voordat er uitvoering gegeven wordt aan het onttrekkingsbesluit. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijzigt de omgevingsvergunning van 31 maart 2020 en wijkt af van 

artikel 3.1.1 onder a van het Parapluplan Parkeren Krimpenerwaard; 

2. Geeft geen uitvoering aan het onttrekkingsbesluit van 18 januari 2020 

in afwachting van de gerechtelijke procedure inzake de verleende 

omgevingsvergunning. 

    

Samenvatting Budgetplafonds 2023 regio Midden-Holland 
Het college heeft besloten het kostenpeil voor de diensten met een budget- 

plafond te handhaven, waarna de indexatie wordt doorgevoerd, zoals contrac- 

tueel is vastgelegd. Ook heeft het college besloten enkele aanpassingen binnen 

de diensten met een budgetplafond toe te passen, te weten het separaat fi- 

nancieren van de crisisdienst, het vrijstellen van een budgetplafond voor 

J&O-verblijf, het toevoegen van de dienst begeleiding regulier en niet over- 

gaan tot het hanteren van budgetplafonds bij diensten voor de Wmo. Daar- 

naast heeft het college het financieel kader voor de budgetplafonds 2023 op 

34,7 mln. vastgesteld, waarbij de SGGZ als dienst stabiliseert, er een geringe 

afname wordt doorgevoerd bij de dyslexie-diensten (ED) en waarbij de dienst 

J&O-ambulant en Begeleiding wordt opgehoogd. 

  

Besluit 

Het college besluit tot: 

1. Het handhaven van het kostenpeil voor de diensten met een budget- 

plafond, waarna de indexatie wordt doorgevoerd, zoals contractueel 

is vastgelegd. 

2. Het toepassen van enkele aanpassingen binnen de diensten met een 

budgetplafond, te weten het separaat financieren van de crisisdienst, 

het vrijstellen van een budgetplafond voor J&O-verblijf, het toevoegen 

van de dienst begeleiding regulier en niet overgaan tot het hanteren 

van budgetplafonds bij diensten voor de Wmo. 

3. Het vaststellen van het financieel kader voor de budgetplafonds 2023 

op 34,7 mln., waarbij de SGGZ als dienst stabiliseert, er een geringe 

afname wordt doorgevoerd bij de dyslexie-diensten (ED) en waarbij 

de dienst J&O-ambulant en Begeleiding wordt opgehoogd. 

    

Samenvatting K oopappartementen Hoflaan 
Het college heeft in principe ingestemd met de grondverkoop van een kavel 

en de ontwikkeling van 12 koopappartementen op dit kavel bij de Hoflaan in 

Stolwijk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in principe in met de grondverkoop van een kavel en de ontwik- 

keling van 12 koopappartementen op dit kavel bij de Hoflaan in Stol- 

wijk. 
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Samenvatting Stimuleringsopdracht Sport, Gezondheid en Cultuur 
Het college heeft besloten de Specifieke Uitkering Combinatiefunctie en 

Specifieke Uitkering Sportakkoord voor de periode van 2023 t/m 2026 maxi- 

maal aan te vragen. Daarbij heeft het college ingestemd met het uitvoerings- 

kader Thema Sport, Gezondheid en Cultuur 2023-204 en met de offerte-uit- 

vraag om voor 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 tot een uitvoeringsorga- 

nisatie voor deze opdracht te komen. Drie partijen zijn gevraagd om een of- 

ferte uit te brengen. De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief 

op de hoogte gebracht na de definitieve gunning. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Vraagt de Specifieke Uitkering Combinatiefuncties en Specifieke Uit- 

kering Sportakkoord voor de periode van 2023 t/m 2026 maximaal 

aan; 

2. Stemt in met het uitvoeringskader Thema Sport, Gezondheid en Cultuur 

2023-2024 (bijlage 1); 

3. Vraagt Sport.Gouda, SynerKri en Team Sportservice om een offerte 

uit te brengen volgens offerte uitvraag (bijlage 2 & 3) 

4. Stelt de raad door middel van RIB na de definitieve gunning op de 

hoogte. 

    

Samenvatting Consultatiedocument kaders inkoop jeugd en Wmo 
Het college heeft kennisgenomen van de consultatieversie van de kaders voor 

de inkoop jeugd en Wmo 2025, en advies gevraagd aan de Adviesraad Sociaal 

Domein. Het college gebruikt het consultatiedocument als basis voor het ge- 

sprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners en stelt het beschik- 

baar voor internetconsultatie. Het college stuurt, nadat alle colleges in Midden- 

Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten, het consultatiedocument met 

de raadsmemo aan de gemeenteraad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de consultatieversie van de kaders voor de inkoop 

jeugd en Wmo 2025 

2. Vraagt met bijgevoegde brief advies aan de Adviesraad Sociaal Domein 

3. Gebruikt het consultatiedocument als basis voor het gesprek met cli- 

ënten, aanbieders en samenwerkingspartners en stelt het beschikbaar 

voor internetconsultatie. 

4. Stuurt het consultatiedocument aan de gemeenteraad, samen met de 

raadsinformatiebrief nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe 

gelijkluidend hebben besloten. 

    

Samenvatting Evaluatie en structurele borging wijk-GGD 
Het college heeft ingestemd met de structurele borging van de aanpak wijk- 

GGD en heeft de Raad hierover geïnformeerd middels bijgevoegde raadinfor- 

matiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de structurele borging van de aanpak wijk-GGD 

2. Stelt jaarlijks €96.720,- beschikbaar voor de kosten van de wijk-GGD 

3. Informeert de Raad hierover middels bijgevoegde raadinformatiebrief 

    

Samenvatting Experttafel complexe Jeugdcasuïstiek 
Het college heeft besloten de samenwerking ten aanzien van multidisciplinaire, 

complexe jeugdcasuïstiek middels de samenwerkingsovereenkomst Expert- 

Tafel Regio Midden-Holland te formaliseren, en in te stemmen met de onder- 

tekening van de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden- 

Holland. De burgemeester mandateert wethouder I. Bultman om namens de 

gemeente Krimpenerwaard de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel 

Regio Midden-Holland te ondertekenen. 

  

Besluit 

Het college besluit tot: 

1. Het formaliseren van de samenwerking ten aanzien van multidiscipli- 

naire, complexe jeugdcasuïstiek middels de samenwerkingsovereen- 

komst ExpertTafel Regio Midden-Holland. 
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2. Het instemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereen- 

komst ExpertTafel Regio Midden-Holland. 

  

De burgemeester besluit tot: 

3. Het mandateren van de wethouder I. Bultman om namens de gemeente 

Krimpenerwaard de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio 

Midden-Holland te ondertekenen. 

    

Samenvatting Financiële continuering crisisdienst Midden Holland 

2023 Het college heeft besloten de huidige financieringssystematiek vanaf 1 janu- 

ari 2023 om te zetten van maatwerk (PxQ) naar een lumpsum financiering 

voor de crisisdienst Midden-Holland (jeugd GGZ), zodat de continuïteit van 

de crisisdienst voor 2023-2024 gewaarborgd blijft. Tevens heeft het college 

besloten tot het mede betalen van een subsidie voor de crisisdienst Midden- 

Holland (jeugd GGZ) van €75.320,-, als onderdeel van een totale regio brede 

investering van in totaal €330.200,- per kalenderjaar om de crisisdienst in 

2023 en indien nodig 2024 te waarborgen tot het moment dat de nieuwe cri- 

sisdienst van start gaat. Daarnaast heeft het college besloten toe te werken 

naar een structurele oplossing van de continuïteit van de crisisdienst jeugd 

GGZ per einde 2023, richtinggevend voor de inkoop van 2025, waarbij Parnas- 

sia Groep en Regio Midden Holland als inspanningsverplichting de verbreding 

van de samenwerking op verschillende terreinen, zowel de volwassen GGZ 

als jeugdhulp breed, verkennen. 

  

Besluit 

Het college besluit tot: 

1. De huidige financieringssystematiek vanaf 1 januari 2023 om te zetten 

van maatwerk (PxQ) naar een lumpsum financiering voor de crisis- 

dienst Midden-Holland (jeugd GGZ), zodat de continuïteitvan de crisis- 

dienst voor 2023-2024 gewaarborgd blijft. 

2. Het mede betalen van een subsidie voor de crisisdienst Midden-Holland 

(jeugd GGZ) van € 75.320,-, als onderdeel van een totale regio brede 

investering van in totaal € 330.200,- per kalenderjaar om de crisisdienst 

in 2023 en indien nodig 2024 te waarborgen tot het moment dat de 

nieuwe crisisdienst van start gaat. 

3. Toewerken naar een structurele oplossing van de continuïteit van de 

crisisdienst jeugd GGZ per einde 2023, richtinggevend voor de inkoop 

van 2025, waarbij Parnassia Groep en Regio Midden Holland als in- 

spanningsverplichting de verbreding van de samenwerking op ver- 

schillende terreinen, zowel de volwassen GGZ als jeugdhulp breed, 

verkennen. 

    

Samenvatting Interne vertrouwenspersoon gemeente Krimpener- 

waard Het college heeft besloten de voorbereiding om een interne vertrouwensper- 

soon binnen de gemeente Krimpenerwaard aan te stellen op te starten en de 

gemeenteraad hierover te informeren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Start de voorbereiding om te komen tot het aanstellen van een interne 

vertrouwenspersoon binnen de gemeente Krimpenerwaard; 

2. Informeert de raad over de voorgenomen aanwijzing van een interne 

vertrouwenspersoon. 

    

Samenvatting Jaarprogramma 2023 en voortgangsrapportage Sociaal 

Domein regio Midden Holland Het college heeft besloten het Jaarprogramma 2023, Regionale taken sociaal 

domein Midden-Holland vast te stellen en indien noodzakelijk gezamenlijk de 

taken uit het Jaarprogramma 2023 in het BOSD te her-prioriteren. Tevens 

heeft het college besloten in te stemmen met het verstrekken van het Jaarpro- 

gramma 2023 aan de raad met daarin opgenomen de regionale taken sociaal 

domein, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben 

besloten, en in te stemmen met het verstrekken van de voortgangsrapportage 

Sociaal Domein Midden-Holland 2022 aan de gemeenteraad, nadat alle colle- 

ges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten. 

  

Besluit 

Het college besluit tot: 

1. Het vaststellen van het Jaarprogramma 2023, Regionale taken sociaal 

domein Midden-Holland. 

2. Het – indien noodzakelijk – gezamenlijk her-prioriteren van taken uit 

het Jaarprogramma 2023 in het BOSD. 
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3. Het instemmen met het verstrekken van het Jaarprogramma 2023 aan 

de raad met daarin opgenomen de regionale taken sociaal domein, 

nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben 

besloten. 

4. Het instemmen met het verstrekken van de voortgangsrapportage 

Sociaal Domein Midden-Holland 2022 aan de gemeenteraad, nadat 

alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten. 

    

Samenvatting Jaarverslag bureau leerlingzaken 2021-2022 
Het college heeft de raad geïnformeerd over het jaarverslag 2021-2022 van 

bureau leerlingzaken. Dit jaarverslag geeft een overzicht van het uitgevoerde 

beleid inzake de handhaving van de leerplichtwet in Krimpenerwaard in het 

schooljaar 2021-2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het jaarverslag 2021-2022 van bureau leerlingzaken vast; 

2. Informeert de raad over het jaarverslag 2021-2022 van bureau leerling- 

zaken. 

    

Samenvatting Plan van aanpak J aarverslag commissie bezwaarschrif- 

ten 2020 en 2021 Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd met een plan van aanpak 

en een raadsinformatiebrief over de opvolging van de aanbevelingen vanuit 

het jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2020 en 2021. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het Plan van aanpak Jaarverslag commissie bezwaar- 

schriften 2020 en 2021; 

2. Biedt het Plan van aanpak Jaarverslag commissie bezwaarschriften 

2020 en 2021, voorzien van een raadsinformatiebrief, ter informatie 

aan de gemeenteraad aan. 

    

Samenvatting L egesverordening 2023 
Het college heeft ter vaststelling aan de Raad de Legesverordening Krimpe- 

nerwaard 2023 en de bijbehorende tarieventabel aangeboden. 

  

Besluit 

Het college biedt ter vaststelling aan de Raad aan: 

1. De Legesverordening Krimpenerwaard 2023 en de bijbehorende tarie- 

ventabel om de Legesverordening Krimpenerwaard 2023 en de bijbe- 

horende tarieventabel vast te stellen. 

    

Samenvatting Maatwerkwonen 
Het college heeft besloten de raad inspraak te geven op de criteria waarop 

het locatieonderzoek voor maatwerkwoningen wordt uitgevoerd. Ook heeft 

het college ingestemd met het voorstel de resultaten van het onderzoek aan 

de raad te presenteren en hun input mee te nemen in het besluitvoorstel voor 

de raad met betrekking tot de locatie(s) voor de maatwerkwoningen. Dit proces 

wordt vooraf afgestemd met de raad. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De raad voorafgaand aan de woonvisiebijeenkomst op 22 november 

te informeren over onderstaand (punt 2 t/m 4) proces rondom hun 

betrokkenheid bij de locatiekeuze; 

2. De criteria op basis waarvan potentiële locaties worden onderzocht 

ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

3. De resultaten van het locatieonderzoek te presenteren aan de raad en 

deze om hun input te vragen; 

4. De door het college voorgestelde locaties ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raad; 

    

Samenvatting Overlast motoren Krimpenerwaard Motie 21-56 
Het college heeft de gemeenteraad per raadsinformatiebrief geïnformeerd 

over de stand van zaken met betrekking tot het verminderen van geluidsover- 

last door motoren. 

  

Besluit 
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Het college stelt de raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrek- 

king tot het verminderen van geluidsoverlast door motoren gewijzigd vast. 

    

Samenvatting Tijdelijke regeling Corona subsidies Cultuur 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de verdeling van de midde- 

len uit het Steunfonds Corona voor Cultuur, zoals voorgesteld. Het college 

heeft besloten om de subsidieaanvragen van de organisaties die niet passen 

binnen de regeling af te wijzen. De aanvragers van de subsidie worden op de 

hoogte gesteld via een beschikkings- of afwijzingsbrief. 

  

Besluit 

1. In te stemmen met de verdeling van € 125.000,- behorend bij de rege- 

ling Steunfonds Corona voor Cultuur over 36 aanvragen met toepas- 

sing van 13% kaasschaafmethode. 

2. In te stemmen met de afwijzing van 5 aanvragen, die niet in de regeling 

passen. 

3. In te stemmen met het niet toepassen van de weigeringsgrond van 

50% cofinanciering voor subsidies met een begroting tot € 10.000,-. 

4. De teammanager Advies Sociaal Domein te machtigen om de subsi- 

diebeschikkingen Steunfonds Corona voor Cultuur te ondertekenen. 

    

Samenvatting Verhogen tarieven sportaccommodaties 
Het college heeft besloten per 1 januari 2023 de huur van de binnensportac- 

commodaties en de tarieven voor toegangsbewijzen en zwemles van zwembad 

’t Wilgerak met 9% te verhogen. 

  

Besluit 

Het college: 

  

1. Verhoogt per 1 januari 2023 de huur van de binnensportaccommoda- 

ties en de tarieven voor toegangsbewijzen en zwemles van zwembad 

’t Wilgerak met 9%. 

    

Samenvatting Woonzorganalyse 
Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de Woonzorganalyse 

Krimpenerwaard. De uitkomsten van de woonzorganalyse worden gebruikt 

bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de uitkomsten van de Woonzorganalyse Krimpener- 

waard. 

2. Neemt de uitkomsten mee bij het opstellen van een nieuwe woonvisie 

en uitvoeringsprogramma. 
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