
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 15 februari 2022 

  

15 februari 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Projectplan frauderisicoanalyse 
Het college heeft het projectplan frauderisico vastgesteld. Het projectplan 

behelst een onderzoek naar de fraudebestendigheid van de huidige procedures 

inzake inkoop en aanbesteding en zo nodig het ontwikkelen van voorstellen 

ter versterking van de fraudebestendigheid. Het projectplan is ingedeeld in 

fasen. Aan het eind van elke fase wordt gerapporteerd aan het college en de 

auditcommissie. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het projectplan frauderisico-onderzoek vast. 

    

Samenvatting Positioneringsdocument Regio Midden-Holland 
Eind 2020 werd in de tweedaagse van Regio Midden-Holland geconstateerd 

dat de opgaven van de regio helder zijn, maar dat het onvoldoende lukt een 

eenduidig overkoepelend verhaal te formuleren. Hierop is een positionerings- 

document opgesteld, dat op 29 september 2021 tijdens de regiodag van Regio 

Midden-Holland is besproken. Het positioneringsdocument 'Midden-Holland: 

de regio midden in de Randstad' wordt aan de colleges ter vaststelling voor- 

gelegd en na vaststelling middels een RIB aan de raad doorgegeven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het positioneringsdocument vast als richtinggevend document 

voor de volgende bestuursperiode en geleidt het door aan het nieuwe 

college met het advies in gezamenlijkheid van de nieuwe colleges in 

de regio een uitvoeringsplan te maken hoe deze lobby concreet vorm 

te geven. 

2. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

3. Betrekt het positioneringsdocument en het ter aanvulling op het docu- 

ment opgestelde overzicht van aanbevelingen en observaties bij de 

huidige strategische verkenningen voor de nieuwe bestuursperiode. 

    

Samenvatting Principeverzoek handelsweg 5 Bergambacht in relatie 

tot Kerksingel 35 Bergambacht Het college heeft ingestemd met het principeverzoek om voor de locatie 

Handelsweg 5 Bergambacht een nieuw bestemmingsplan op te stellen zodat 

de noordoostelijke hoek van het perceel betrokken kan worden bij de bedrijfs- 

voering van de huidige eigenaar. De bestemming Bedrijf- verkoop motorbrand- 

stoffen zonder LPG – uit te werken vervalt hiermee. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het principeverzoek om een nieuw bestemmingsplan op 

te stellen voor de Handelsweg 5 Bergambacht om de noordoostelijke 

hoek van het perceel te betrekken bij de bedrijfsvoering van de huidige 

eigenaar. 

    

Samenvatting Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage Proeftuin 

2021 Het college heeft de laatste voortgangsrapportage over de Proeftuin 'Trots 

op de Krimpenerwaard' over het jaar 2021 ontvangen. In de Proeftuin hebben 

afgelopen jaren een diversiteit aan projecten gelopen gericht op een toekomst- 

bestendige landbouw. Vorig jaar is de Proeftuin verlengd tot en met maart 

2022. De eindrapportage en het financiële verslag worden later dit jaar ver- 

wacht. De eindrapportage van de monitoring naar de verandering en innovatie 

binnen de Proeftuin is al wel beschikbaar. Het college informeert de raad over 

de resultaten van de Proeftuin door het toezenden van de genoemde rappor- 

ten. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Neemt kennis van de voortgangsrapportage 2021; 

2. Neemt kennis van de eindrapportage monitoring Proeftuin; 

3. Informeert de raad door middel van bijgevoegde RIB en rapportages 

in de bijlagen. Wethouder Vente wordt gemandateerd de RIB gewijzigd 

vast te stellen. 

4. Vraagt de organisatie een reactie (als opvolging op deze rapportage 

waaronder de positionering van partijen) op de eindrapportage moni- 

toring Proeftuin. 

    

Samenvatting Verledden  van de openbare verlichting 
Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de 

uitkomsten van een onderzoek naar aanleiding van een motie van de VVD- 

Krimpenerwaard (overgenomen door de gemeenteraad op 13 juli 2021). 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad over de uitkomsten van een onderzoek naar het 

verledden van de openbare verlichting. 

    

Samenvatting Convenant Gedeelde Zorg 
Het college heeft een convenant afgesloten met zorgaanbieders verenigd in 

de gezondheidsregio Midden-Holland. De vereniging is opgericht door de 

zorgaanbieders: Groene Hart ziekenhuis, Fundis, Mediis en Zorgpartners. De 

gemeenten en de zorgaanbieders hebben in dit convenant afspraken vastge- 

legd (bijvoorbeeld het bevorderen van de gezondheid en welwelzijn van de 

inwoners en het stimuleren van beschikbaarheid van zorgprofessionals en 

vrijwilligers). 

  

Besluit 

Het college: 

1. Sluit een convenant af met de Vereniging Gezondheidsregio Midden- 

Holland, opgericht door de zorgaanbieders Groene Hart ziekenhuis, 

Fundis, Mediis en Zorgpartners. 

2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Sociaal Domein om 

het convenant te ondertekenen. 

    

Samenvatting Zelfevaluatie  Basisregistratie Personen (BRP)  en 

Reisdocument  in combinatie met  ENSIA  informatie- 

veiligheid 

Het college heeft kennisgenomen van de zelfevaluatie Basisregistratie Perso- 

nen (BRP) en de ENSIA informatieveiligheid, onderdeel BRP. Jaarlijks wordt 

een onderzoek gedaan naar de gegevens die vermeld staan in de BRP en hoe 

de processen rondom de verwerking en beveiliging zijn beschreven. Het on- 

derzoek vindt plaats door middel van een zelfevaluatie. Het college heeft 

kennis genomen van de uittreksels zelfevaluatie BRP en ENSIA informatievei- 

ligheid. Beide evaluaties zijn met een positief resultaat afgerond. 

  

Besluit 

Het college neemt kennis van: 

1. De uitslagen van de zelfevalutie BRP 

2. De uitslagen van de ENSIA 2021 (onderdeel BRP) 

3. Door middel van ondertekening van de uittreksels zelfevaluatie BRP 

en ENSIA. 

    

Samenvatting Beleidsregels buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 

gemeente Krimpenerwaard, 2021 Het college heeft de 'Beleidsregels buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 2021, 

Gemeente Krimpenerwaard’ gewijzigd vastgesteld. Deze beleidsregels bieden 

ruimte aan maatwerk en zetten de initiatiefnemer centraal. Het vervangt de 

Beleidsregels buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 2015. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de ‘Beleidsregels buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 2021, 

Gemeente Krimpenerwaard’ gewijzigd vast. 

    

Samenvatting Herinrichting openbaar gebied rondom Lidl Schoonho- 

ven Het college heeft besloten om in te stemmen met het aanbestedingsresultaat 

van de Lidl voor de Albert Plesmanstraat e.o. De gemeentelijke rioolwerkzaam- 

heden en het woonrijp maken worden daarmee door dezelfde aannemer uit- 

gevoerd. 
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Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het aanbestedingsresultaat van de Lidl en wijkt daarmee 

af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

    

Samenvatting Onderhoud aan het fietspad  Boezemmolenpad 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de voortgang van het onderhoud 

aan het Boezemmolenpad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad over de voortgang van het onderhoud 

aan het Boezemmolenpad. 

    

Samenvatting Regeling bijdrage coronatoegangsbewijs (CTB) 3e 

ronde Het college heeft een derde ronde van de regeling ‘ondersteuning bij contro- 

leplicht coronatoegangsbewijs’ gestart met een plafond van €150.000,- en 

geeft de teammanager advies sociaal domein mandaat voor de uitvoering. 

De beschikte aanvragen worden volledig bij de het Rijk gedeclareerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Start een derde ronde van de regeling ‘ondersteuning bij controleplicht 

coronatoegangsbewijs’, met een maximum van €6.000,- per organisatie 

en met een plafond van €150.000,-; 

2. Voegt de regeling toe aan het SD Bestedingsplan en geeft hiermee 

mandaat aan teammanager advies sociaal domein; 

3. Declareert de beschikte aanvragen volledig bij het Rijk via de Specifieke 

Uitkering. 
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