
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 20 december 2022 

  

20 december 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Aanwijsbesluit hondenlosloopgebieden Krimpener- 

waard 2022 In de jaren voorafgaand aan de fusie tot de gemeente Krimpenerwaard hebben 

de fusiegemeenten losloopgebieden aangewezen. Deze aanwijsbesluiten zijn 

nog steeds geldig. Vanwege gewijzigde situaties zijn de losloopgebieden 

verdwenen of zijn niet meer geschikt. Daarom is een herijking van de huidige 

gebieden nodig. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het aanwijsbesluit hondenlosloopgebieden Krimpe- 

nerwaard 2022. 

    

Samenvatting Vaktherapie  Dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 
Het college heeft de dienstverleningsovereenkomsten voor vaktherapie 

(jeugdhulp) voor de periode 2023-2024 verlengd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verlengt de dienstverleningsovereenkomsten voor vaktherapie 

(jeugdhulp) voor de periode 2023-2024. 

    

Samenvatting Deel C dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2023 met 

Cyclus N.V. Het college heeft ingestemd met deel C van de dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) 2023 met Cyclus N.V. voor een bedrag van € 5.337.065,33. Het betreft 

de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het beheer en onder- 

houd van alle inzamelmiddelen daarvan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met deel C van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2023 

met Cyclus N.V. voor een bedrag van € 5.337.065,33. 

    

Samenvatting Jaarverslag van de gemeentearchivaris over 2021 
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de gemeentelijke 

archivaris over 2021 en heeft de gemeenteraad en de provincie geïnformeerd 

met een raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2021 van de gemeentear- 

chivaris en het archief en informatiebeheer. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2021 van de gemeentearchivaris. 

2. Neemt kennis van de aanbeveling van de gemeentearchivaris. 

3. Informeert de gemeenteraad en de provincie met een raadinformatie- 

brief over het jaarverslag 2021 van de gemeentearchivaris en het ar- 

chief en informatiebeheer. 

    

Samenvatting Indienen zienswijze op het ontwerp-projectplan Water- 

wet KIJK Het college heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan Water- 

wet van dijkversterking KIJK. De zienswijze is bedoeld om de rechtspositie 

en de belangen van de gemeente Krimpenerwaard veilig te stellen, zodat het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voldoende reke- 

ning houdt met onder andere ruimtelijke aspecten en de verkeersveiligheid. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit om aanvullend op het besluit van 13 december een zienswijze 

in te dienen op het ontwerp-projectplan Waterwet dijkversterking KIJK. 
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1. Machtigt de portefeuillehouder om namens de gemeente een zienswij- 

ze op te stellen en te ondertekenen. 

    

Samenvatting Maatwerkwonen 
Het college heeft een aantal criteria als referentieafstanden meegenomen in 

het gesprek met de woordvoerders van de fracties. Na extra duiding van de 

doelgroep en de problematiek, wordt het gesprek gevoerd over de criteria. 

Samen met de woordvoerders worden deze verder vormgegeven en getoetst 

op basis van een bezoek aan een referentieproject. De uiteindelijke criteria 

worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt de in bijlage 1 opgenomen criteria als referentiecriteria mee 

in het gesprek met de woordvoerders van de fracties; 

2. Bepaalt op basis hiervan samen met de woordvoerders de "concept- 

criteria"; 

3. Bezoekt met de leden van alle fracties een Maatwerkwonenproject en 

bevestigt naar aanleiding daarvan de opgestelde conceptcriteria of 

past deze aan en legt deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de 

raad. 

    

Samenvatting Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenfonds 

Sport & Cultuur 2023-2026 Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met het Volwas- 

senenfonds Sport & Cultuur voor de duur van 4 jaar aan te gaan. Door de 

samenwerking kunnen volwassenen van 18 jaar en ouder met een besteedbaar 

inkomen tot 120% van het sociaal minimum meedoen aan sport of culturele 

activiteiten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit een samenwerkingsovereenkomst met het Volwassenenfonds 

Sport 

2. Stemt in met een jaarlijkse reservering van € 100.000 ten behoeve van 

deze samenwerking; 

3. Wethouder Pannekoek wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te 

stellen. 

4. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal 

Domein door middel van de aangepaste raadsinformatiebrief. 

  

De burgemeester: 

1. Machtigt wethouder W. Pannekoek om de samenwerkingsovereen- 

komst te ondertekenen. 

    

Samenvatting Update a fsprakenkader  Stedin 
Het college heeft kennisgenomen van de update inzake langetermijnfinancie- 

ring Stedin. Inzake dit dossier heeft B&W ook ingestemd met het onderhan- 

delaarsakkoord over het Afsprakenkader tussen Staat en netwerkbedrijven 

en aandeelhouderscommissies. De gemeenteraad wordt over beide onder- 

werpen geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de update inzake langetermijnfinanciering Stedin; 

2. Stemt in met het onderhandelaarsakkoord over het Afsprakenkader 

tussen Staat, netwerkbedrijven en AHC’s; 

3. Informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen 2023 
Het college heeft de beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen Krimpener- 

waard 2023 vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de “Beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen Krimpenerwaard 

2023” vast. 
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Samenvatting Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland / 

Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescher- 

ming 

Het college heeft het geactualiseerde Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden- 

Holland/Holland-Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming, versie ok- 

tober 2022, vastgesteld. Het college heeft de portefeuillehouder jeugd mandaat 

gegeven om in het vervolg namens de gemeente Krimpenerwaard de jaarlijkse 

evaluatie van het samenwerkingsprotocol vast te stellen. De burgemeester 

heeft de portefeuillehouder jeugd gemachtigd om namens de gemeente 

Krimpenerwaard het samenwerkingsprotocol te ondertekenen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het geactualiseerde Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden- 

Holland/Holland-Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming, 

versie oktober 2022, vast. 

2. Geeft de portefeuillehouder jeugd het mandaat om in het vervolg na- 

mens het college de jaarlijkse evaluatie van het samenwerkingsprotocol 

vast te stellen. 

De burgemeester besluit: 

1. De portefeuillehouder jeugd te machtigen om het samenwerkingspro- 

tocol te ondertekenen. 

    

Samenvatting Tarieven zwembad De Hofstee 2023 
Het college heeft ingestemd met de tarievenlijst 2023 van zwembad De Hof- 

stee. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de tarievenlijst 2023 van zwembad De Hofstee. 

    

Samenvatting Raadsinformatiebrief o ntwikkeling grote projecten 
Het college van B&W informeert de gemeenteraad door middel van een 

raadsinformatiebrief over de gehouden presentatie ontwikkeling grote projec- 

ten en deelt de gehouden presentatie. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief 

over de gehouden presentatie ontwikkeling grote projecten en deelt 

de gehouden presentatie. 

    

Samenvatting Contrair beslissing op bezwaar - Oude Haven 36 

Schoonhoven Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de op 25 juni 2020 

verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk gegrond te verklaren en laat 

het bestreden besluit in stand onder toevoeging van drie aanvullende voor- 

waarden. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning van 25 juni 

2020 inzake de verbouw van de Klokkenfabriek gelegen aan de Oude 

Haven 36 te Schoonhoven ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te 

verklaren, deels contrair aan het advies van bezwaarschriften-commis- 

sie; 

2. Het bestreden besluit van 25 juni 2020 in stand te laten, onder de 

toevoeging van de navolgende aanvullende voorwaarden: 

- minimaal twaalf parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd en voortdurend 

in stand blijven zolang het bouwwerk in stand blijft; 

- minstens drie weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient 

een bouw-/sloopveiligheidsplan ter beoordeling bij het college te zijn inge- 

diend; 

- met de werkzaamheden mag niet worden gestart voordat het bouw-/sloop- 

veiligheidsplan door het college is goedgekeurd. 
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