
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 8 november 2022 

  

8 november 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Informatieve Huisbezoeken 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de eerste opbrengsten van het 

project ‘Informatieve Huisbezoeken’ via een raadsinformatiebrief en bijbeho- 

rende rapportage ‘Informatieve Huisbezoeken 2021’. 

  

Besluit 

Het college informeert de raad over de eerste opbrengsten van het project 

‘Informatieve Huisbezoeken’ via bijgevoegde aangepaste raadsinformatiebrief 

en bijbehorende rapportage ‘Informatieve Huisbezoeken 2021’. 

    

Samenvatting JongerenOntmoetingsPunten (JOP's) 
Het college heeft de memo ‘Jongerenontmoetingspunten – Visie en werkwijze’ 

vastgesteld en is voornemens een Jongerenontmoetingspunt te plaatsen in 

Lekkerkerk. In dat kader zal een projectgroep de behoeften gaan inventariseren 

onder jongeren in Lekkerkerk en zal er gezocht worden naar locaties. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de memo ‘Jongerenontmoetingspunten’ vast en stuurt deze ter 

informatie naar de raad; 

2. Is voornemens een Jongerenontmoetingspunt te plaatsen in Lekker- 

kerk; 

3. Richt een projectgroep in om behoeften onder jongeren in Lekkerkerk 

te inventariseren, een locatie te bepalen en een projectplan op te 

stellen. 

    

Samenvatting Principebesluit herontwikkeling Klooster Provinciale- 

weg oost 60-62 Haastrecht Het college heeft ingestemd om in principe medewerking te verlenen aan een 

herontwikkeling van het Klooster aan de Provincialeweg Oost 60-62 te Haast- 

recht. Hierbij gaat het om een herontwikkeling van het Klooster tot een 

woon/zorg- en wooncomplex dat ruimte gaat bieden aan maximaal 90 woon- 

/zorgeenheden voor mensen die verschillende vormen van zorg nodig hebben. 

Ook biedt het complex ruimte voor zeven of acht jongeren/studenten die een 

bijdrage leveren aan het welzijn/welbevinden van de ouderen. Naast de 

nieuwe invulling van het klooster wordt met behoud van de kloostertuin twee 

nieuwe gebouwen geplaatst. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet 

het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor zal de procedure worden 

opgestart. Aandachtspunten daarbij zijn de nieuwe inrichting van het terrein 

en het participatieproces met omwonenden. 

  

Besluit 

Het college besluit om: 

1. In principe in te stemmen met een herontwikkeling van het klooster 

tot woon/zorg- en wooncomplex; 

2. Dit in ieder geval onder voorwaarden ten aanzien van het percentage 

sociaal en het vervolg (participatie) traject. 

3. Wethouder Boere wordt gemandateerd te besluiten op de brief vanuit 

het college. 

    

Samenvatting Voortgang Regionale Energiestrategie 
De tussenrapportage RES 2.0, het ‘stand van zaken overzicht’ moties aange- 

nomen bij RES 1.0 en de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden 

van de Klankbordgroep Midden-Holland geven inzicht in o.a. de voortgang, 

proces en planning van de RES 2.0. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de tussenrapportage RES 2.0 (bijlage 1) vast. 
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2. Stelt het ‘stand van zaken overzicht’ moties aangenomen bij RES 1.0 

(bijlage 2 en 3) vast. 

3. Stelt de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden van de 

Klankbordgroep Midden-Holland o.g.v. art. 38 RvO inzake voortgang 

en inhoudelijke Informatie (bijlage 4) vast. 

4. Stuurt de schriftelijke antwoorden aan de raad toe inclusief de tussen- 

rapportage RES 2.0 en ‘stand van zaken overzicht’ moties via een 

raadsinformatiebrief (bijlage 5). 

    

Samenvatting Slotwijziging en overheveling 2022 
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld, op basis van de slotwijziging, 

de begroting 2022 conform aan te passen. Daarnaast wordt de gemeenteraad 

voorgesteld de in het raadsvoorstel genoemde budgetten over te hevelen 

van 2022 naar 2023 en de begroting 2022 en 2023 conform besluit aan te 

passen. 

  

Besluit 

Het college: 

Mandateert wethouder Van der Hek om deze stukken vast te stellen. 

    

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. Trekt het besluit van 1 november 2022 over het oude consultatiedocu- 

ment in 

2. Neemt kennis van de nieuwe consultatieversie van de kaders voor de 

inkoop jeugd en Wmo 2025 

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

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

ënten, aanbieders en samenwerkingspartners en stelt het beschikbaar 

voor internetconsultatie. 

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

raadsinformatiebrief nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe 

gelijkluidend hebben besloten. 

    

Samenvatting Respijtzorg aan huis 
Het college gaat overbelaste mantelzorgers ondersteunen door het aanbieden 

van respijtzorg aan huis en geeft opdracht aan stichting WelzijnKrimpener- 

waard om dit te organiseren en uit te voeren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Geeft opdracht aan stichting WelzijnKrimpenerwaard om respijtzorg 

aan huis structureel te organiseren. 

2. Stelt een budget beschikbaar van €35.000,- per jaar vanaf 2023. In 2022 

wordt voor de periode oktober – december nog €8.000,- beschikbaar 

gesteld. 

3. Sluit een dienstverleningsovereenkomst af met de stichting Wel- 

zijnKrimpenerwaard voor de periode oktober 2022 – december 2023. 

Daarna wordt dit opgenomen in de subsidieafspraken. 

    

Samenvatting Beheer en huurovereenkomst Noodhaven 
De Noodhaven wordt geschikt gemaakt voor passanten. De huidige huurover- 

eenkomst met de watersportvereniging ‘De Zilverloot” moet aangepast worden 

aan de nieuwe situatie. Voor het onverhuurde deel draagt de gemeente het 

beheer aan de watersportvereniging over en legt de afspraken vast in een 

beheerovereenkomst. 

  

Besluit 

Het college besluit: 
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1. De huurovereenkomst en de beheerovereenkomst met watersportver- 

eniging Zilvervloot aan te gaan. 

2. Wethouder R. Boere te machtigen om eventuele simpele tekstuele en 

technische wijzigingen in de huurovereenkomsten en of beheerover- 

eenkomst alsnog door te voeren. 

  

De burgemeester besluit: 

1. De heer W. Barthel, teammanager Team Facilitair en Management & 

Ondersteuning te machtigen om de huurovereenkomst tussen de ge- 

meente Krimpenerwaard en watersportvereniging Zilvervloot te on- 

dertekenen; 

2. De heer W. Barthel, teammanager Team Facilitair en Management & 

Ondersteuning te machtigen om de beheerovereenkomst tussen de 

gemeente Krimpenerwaard en watersportvereniging Zilvervloot te 

ondertekenen; 
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