
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 13 december 2022 

  

13 december 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Financiële kaderstelling  gemeenschappelijke regelin- 

gen  Hollands-Midden 2024 Het college heeft ingestemd met de financiële kaderstelling 2024 voor de ge- 

meenschappelijke regelingen waar de gemeente Krimpenerwaard deelnemer 

in is. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de financiële kaderstelling 2024 (Brief Gemeente Lisse); 

2. Past de financiële kaderstelling 2024 toe op alle gemeenschappelijke 

regelingen waar de gemeente Krimpenerwaard deelnemer in is. 

    

Samenvatting Horecaconvenant 2023-2026 
Het college heeft het Horecaconvenant 2023-2026 vastgesteld. Dit convenant 

beschrijft de afspraken die samen met de gemeente, KHN, de politie en de 

Bedrijven investeringszone Schoonhoven zijn gemaakt over het veilig uitgaan 

in de gemeente Krimpenerwaard. De afspraken gaan onder meer over drugs- 

en wapenvrije horeca en verantwoord alcoholgebruik. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het Horecaconvenant 2023-2026 vast; 

2. Informeert de raad door middel van de raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Nidos Huisvesting  alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen (AMV’s) Het college heeft besloten de woningcorporaties binnen de Federatie te ver- 

zoeken een eengezinswoning beschikbaar te stellen. Bij voorkeur is dit een 

woning in het vrije sector segment. De woningcorporatie verhuurt de woning 

rechtstreeks aan een partner van Stichting Nidos. Deze partner huisvest 4 tot 

5 AMV’s in de woning en biedt ambulante begeleiding. Bij het bereiken van 

de 18-jarige (of in het geval van verlengde jeugdzorg 21-jarige) leeftijd stroomt 

de AMV uit en is de gemeente verantwoordelijk voor de herhuisvesting. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Een eengezinswoning beschikbaar te laten stellen door de woningcor- 

poraties binnen de Federatie ten behoeve van het huisvesten van 4 

tot 5 AMV’s. 

2. Aan de voorkant afspraken te maken met Nidos en corporaties over 

incidenten en verantwoordelijkheden. 

    

Samenvatting Overeenkomst Team Sportservice 
Het college heeft het aanbestedingstraject voor de uitvoering van de opdracht 

Sport, Gezondheid en Cultuur afgerond. De opdracht voor deze uitvoering is 

gegund aan Team Sportservice. De Overeenkomst van Opdracht wordt door 

portefeuillehouder sport getekend en de raad wordt op de hoogte gebracht 

door een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Gunt de opdracht Sport, Gezondheid en Cultuur aan Team Sportservi- 

ce; 

2. Gaat een overeenkomst met Team Sportservice aan met ingang van 

1 januari 2023 met een looptijd van 30 juni 2024; 

3. Informeert de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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1. Machtigt de portefeuillehouder Sport tot ondertekening van de Over- 

eenkomst van Opdracht met Team Sportservice. 

    

Samenvatting Verlenging prestatieafspraken over 2023 en addendum 
Het college heeft besloten de huidige prestatieafspraken met de woningcor- 

poraties en hun huurdersorganisatie(s) met één jaar te verlengen tot uiterlijk 

31 december 2023. Er komt in 2023 een nieuwe Woonvisie welke de basis zal 

vormen voor nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties voor de 

komende jaren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Gebruikt de nieuwe woonvisie als basis voor de nieuwe prestatieaf- 

spraken met woningcorporaties en hun huurdersorganisatie(s). 

2. Verlengt de prestatieafspraken inclusief bestaande addendum van de 

woningcorporaties en hun huurdersorganisatie(s) met één jaar tot ui- 

terlijk 31 december 2023. 

3. Stemt in met het addendum op de prestatieafspraken waarin de af- 

spraak verkoop Koopgarant met Mozaïek Wonen en HuurdersBelan- 

genVereniging niet wordt verlengd. 

4. Mandateert de portefeuillehouder Volkshuisvesting om de brief met 

verlenging van de prestatieafspraken over 2023 te ondertekenen. 

5. Wil, vooruitlopend op de prestatieafspraken, het gesprek aan met de 

corporaties om in 2023 mogelijk al een addendum op te stellen op 

gebied van Duurzaamheid en Energie 

    

Samenvatting De Klomp, Provincialeweg Oost naast 69 Haastrecht, 

uitspraak Raad van State Het college heeft de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief met 

betrekking tot de uitspraak over de weigering het bestemmingsplan te herzien 

voor de percelen gelegen naast Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht. 

  

Besluit 

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Oplevering IJsbaan 2 Lekkerkerk 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de opvanglocatie IJsbaan 2 te 

Lekkerkerk. 

  

Besluit 

De burgemeester wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting (her)benoemen leden commissie bezwaarschriften en 

benoemen (plv.) voorzitter Algemene Kamer Vanwege het aflopen van de benoemingsduur van diverse leden van de 

commissie bezwaarschriften is het wenselijk nieuwe leden te benoemen en 

enkele huidige leden te herbenoemen. Voor de Algemene Kamer is het nodig 

een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter te benoemen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. P.I.W.R. Maandag en de 

heer mr. J.C. Vervorst te benoemen als lid van de Algemene Kamer 

van de commissie bezwaarschriften en mevrouw mr. M. Gazoul en de 

heer mr. J.G.H. Hartwijk als lid van de Sociale Kamer, onder de voor- 

waarde van het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. 

2. Met ingang van 1 april 2023 de heer mr. R. Brandwijk, de heer mr. J.B. 

van Doorn, de heer mr. R. Lagrand en de heer mr. J.W. de Lange te 

herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften. 

3. Met ingang van 1 januari 2023 mevrouw mr. C.J.A. Boere en de heer 

mr. J.B. van Doorn te benoemen als voorzitter respectievelijk plaats- 

vervangend voorzitter van de Algemene Kamer van de commissie 

bezwaarschriften. 

    

Samenvatting Nieuw  persoonsgebonden budget  tarief eigen net- 

werk HBH (Wmo) en Begeleiding (Wmo en Jeugd) Het college heeft het eigen netwerk pgb-tarief voor begeleiding en hulp bij 

huishouden verhoogd naar €14,51. Als gevolg hiervan wijzigt hoofdstuk 4, 

artikel 5 lid 2 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Krimpe- 

nerwaard. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Verhoogt het eigen netwerk pgb-tarief voor begeleiding en hulp bij 

huishouden naar €14,51; 

2. Wijzigt hoofdstuk 4, artikel 5 lid 2 van de Nadere regels maatschappe- 

lijke ondersteuning Krimpenerwaard. 

    

Samenvatting Verlengen dienstenvouchers hulp bij huishouden 
Het college heeft overeenkomsten afgesloten met huidige aanbieders van de 

dienstenvouchers voor de inkoop van dienstenvouchers Huishoudelijke Hulp 

Toelage tot 1 juni 2023. Dit zijn de aanbieders BENSdiensten, St. Gravenberch, 

Thuiszorg INIS, Tzorg, Vierstroom en Zorgmies. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Zet de dienstenvouchers Huishoudelijk Hulp Toelage ter ondersteuning 

van mantelzorgers en inwoners met een kortdurende hulpvraag, tot 

1 juni 2023 voort. 

2. Sluit opnieuw een overeenkomsten af met BENSdiensten, St. Graven- 

berch, Thuiszorg INIS. Tzorg, Vierstroom en Zorgmies voor de inkoop 

van dienstenvouchers Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) 

    

Samenvatting Beleidsnotitie kleine windmolens 
Het college heeft de beleidsnotitie kleine windmolens vastgesteld als interne 

richtlijn, zodat verzoeken hieraan getoetst kunnen worden. De beleidsnotitie 

wordt bij de raad neergelegd ter vaststelling. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de beleidsnotitie kleine windmolens vast als interne richtlijn ter 

vervanging van de op 26 april 2022 vastgestelde richtlijnen; 

2. Stelt de raad voor de beleidsnotitie kleine windmolens vast te stellen; 

3. Stelt de raad voor een algemene verklaring van geen bedenkingen af 

te geven; 

4. Stelt de raad voor een paraplubestemmingsplan op te laten stellen. 

    

Samenvatting Beleidsregels Wet Bibob Krimpenerwaard 2022 
Het college heeft besloten de Beleidsregels Wet Bibob van de gemeente 

Krimpenerwaard te wijzigen. Belangrijkste wijziging is dat er nu ook een Bibob 

toets zal worden gedaan bij de aanvraag van: een Alcoholvergunning (met 

uitzondering van vergunning voor een slijterij), een Exploitatievergunning 

voor een horeca inrichting, een evenementenvergunning voor een vechtsport- 

gala en vergunning voor kansspelautomaat. Bibobtoets gold al voor aanvraag 

van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit de Beleidsregels Wet Bibob Krimpenerwaard 2022 vast te 

stellen en de oude Beleidsregels Wet Bibob in te trekken. 

2. Informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over wijzigingen 

in de Beleidsregels Wet Bibob Krimpenerwaard 2022 

    

Samenvatting T ekenen brandbrief rivierkreeftenproblematiek 
De Amerikaanse rivierkreeft is een soort die van nature niet voorkomt in de 

Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener- 

waard heeft vastgesteld dat deze rivierkreeft momenteel massaal voorkomt 

in de hele Krimpenerwaard. De schade die het dier veroorzaakt ten aanzien 

van de agrarische sector, de waterkwaliteit en natuurontwikkeling neemt 

aanzienlijk toe. Om meer mogelijkheden te hebben om de Amerikaanse rivier- 

kreeft terug te dringen moet het Ministerie van LNV regelgeving aanpassen. 

Het college heeft daarom besloten een gezamenlijke brandbrief aan de minister 

te ondertekenen. 

  

Besluit 

Het college gaat akkoord met het tekenen van de brandbrief aan LNV over de 

kreeftenproblematiek 

    

Samenvatting Dika Schoonhoven 
Het college heeft op 18 oktober 2022 ingestemd met het masterplan voor het 

Dika-terrein en om dit voor een positief advies voor te leggen aan de gemeen- 

teraad. Na bespreking van het masterplan in de Commissie Ruimte & Finan- 

ciën is door de raad verzocht om het raadsvoorstel aan te passen, met het 
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verzoek om de maatschappelijke plint te laten vervallen en in plaats hiervan 

woningen te realiseren. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het aangepast raadsvoorstel voor een positief advies 

van de raad voor het masterplan voor het Dika-terrein. 

    

Samenvatting Indienen zienswijze op het ontwerp-projectplan Water- 

wet van dijkversterking KIJK Het college heeft een gezamenlijke zienswijze ingediend op het ontwerp- 

projectplan Waterwet van dijkversterking KIJK. De zienswijze is bedoeld om 

de rechtspositie en de belangen van de SOK-partijen (Stedin, Oasen, gemeente 

Krimpenerwaard en Glasdraad) veilig te stellen, zodat het Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard voldoende rekening houdt met de in 

de dijk(zone) aanwezige infrastructuur, evenals de benodigde tijd om in geza- 

menlijkheid een maatschappelijk aanvaardbare oplossing te bieden voor de 

problematiek met betrekking tot de te verleggen kabels en leidingen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit om een gezamenlijke zienswijze in te dienen op het ontwerp- 

projectplan Waterwet van dijkversterking KIJK. 

  

De burgemeester: 

1. Machtigt de portefeuillehouder om namens de gemeente de gezamen- 

lijke zienswijze op te stellen en te ondertekenen. 

    

Samenvatting Principeplan appartementencomplex IJsseldijk West 

13 Ouderkerk aan den IJssel Het college heeft in principe ingestemd met het massa- en schetsontwerp 

voor appartementen aan de IJsseldijk West 13 in Ouderkerk a/d IJssel. 

  

Besluit 

Het college stemt in principe in met het voorgelegde massa- en schetsontwerp 

d.d. 9 november 2022 voor een appartementencomplex aan de IJsseldijk West 

13 in Ouderkerk aan den IJssel. 
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