
Vergadering Burgemeester en 
wethouders 
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Agenda / Besluitenlijst  

Datum: 21 december 2010 - 10:00 uur  
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts 
Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.  
nummer: 50 

Onderwerp/samenvatting/beslissing

1. Rondvraag
Samenvatting:
Rondvraag
 
Beslissing:
1. Wethouder Blankenberg meldt, dat het DB van de Stadsregio Rotterdam besloten heeft 
de ISV-subsidie voor het project Rondweg-Middenwetering, groot € 1,4 miljoen, toe te 
kennen.  
2. Wethouder Prins doet verslag van het besturenoverleg Rotterdam Vooruit, 17 
december jl. Bestuurlijke positiebepaling wordt niet eerder dan voor het voorjaar 2011 
voorzien.  
3. Wethouder Aeyelts Averink stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in 
het overleg met het schoolbestuur van de Adm. De Ruyterschool over de nieuwbouw.  
Vooralsnog is sprake van een aanzienlijk financieel verschil tussen de begrote kosten en 
het beschikbare gemeentelijk budget.  

2. Besluitenlijst 
Samenvatting:
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010.
 
Beslissing:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Wat betreft punt 14 van de 
besluitenlijst, besluit het college - naar aanleiding van een zitting van de 
voorzieningenrechter van hedenmorgen - de begunstigingstermijn voor de firma Roobol 
te verlengen tot het moment waarop een beslissing op bezwaar is genomen. Naar 
verwachting valt deze beslissing eind februari 2011.

3. Lijst 
Samenvatting:
Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.
 
Beslissing:
Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 9.

4. Staat van beslissingen P&O 
Samenvatting:
Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.
 
Beslissing:
Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 
5, alsmede conform het door wethouder Prins ingebrachte advies van 20 december 2010.

5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
Samenvatting:
Staat van kleine subsidiebeschikkingen.
 
Beslissing:
Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

6. Uitnodigingen 
Samenvatting:
Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d. 
 
Beslissing:



Beslissing:
De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

7. Bereikbaarheid
Samenvatting:
Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 21 december 2010  tot en 
met maandag 3 januari 2011. 
 
Beslissing:
Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
 
Beslissing:
Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden. 

9. Evaluatie raadsvergadering 
Samenvatting:
De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 16 december 2010.
 
Beslissing:
De raadsvergadering wordt geëvalueerd. 

10. Benchmark rioleringszorg
Samenvatting:
Kennis te nemen van:1. De uitkomsten van de ""Benchmark Rioleringszorg 2010"" van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel 2. De commissie Grondgebied in kennis te stellen van deze 
rapportage
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010970 (14-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten. 

11. Aanpassing bijstandsbeleid c.a.
Samenvatting:
Te besluiten om:1. De raad voor te stellen het bijstandsbeleid c.a. met ingang van 1 januari 2011 
aan te passen met een bedrag van Euro 40.000 per jaar;2. Hiervan een bedrag ad Euro 4.000 per 
jaar te bestemmen voor het Aanvullingsfonds teneinde incidentele knelpunten in het armoedebeleid 
te financieren; 3. Na instemming door de raad de desbetreffende regelingen aan te passen;4. 
Hierbij rekening te houden met een overgangsregeling voor 2011;5. De begroting 2011 e.v. via een 
administratieve wijziging te doen aanpassen op de hiermee verband houdende onderdelen, als 
aangegeven in de financiële paragraaf.
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010984 (16-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten. 

12. Huisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin in het nieuwe gezondheidscentrum
Samenvatting:
Te besluiten om:1. met ingang van 1 januari 2011 ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin garant te staan voor de huur van ruimte (gebaseerd op 412 m2 FNO en een maximum 
bedrag van € 65.900.) in het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel voor de 
duur van 10 jaar.
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010964 (14-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten.

13. Kwartiermaker Centrum voor Jeugd en Gezin (2)
Samenvatting:
Te besluiten om:1. De directeur Samenleving te machtigen om de detacheringsovereenkomst met 
Ecart voor de functie van CJG-kwartiermaker uit te breiden met 12 uur per week.
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010976 (09-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten.

14. Herijking subsidiebeleid



Herijking subsidiebeleid
Samenvatting:
Te besluiten om:1. De informatienota herijking subsidiebeleid voor te leggen aan de Commissie 
Samenleving
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010967 (14-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten.

15. Regeling verbetering binnenklimaat
Samenvatting:
Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de mededeling van de Stichting OPOCK dat zij van de 
beschikkingen voor de subsidie voor de luchtbehandelingskasten voor de gebouwen van obs de 
Fontein (8 stuks) en obs Kortland LZ (10 stuks) geen gebruik zullen maken.2. Vanuit de 
vrijkomende financiële ruimte de voorziening luchtbehandeling toe te kennen aan de Stichting 
OPOCK voor 4 extra lokalen van obs de Paperclip (totaal van 7 naar 11).3. De resterende middelen 
vooralsnog beschikbaar te houden voor verdere herverdeling.4. Aan de Stichting OPOCK een bedrag 
van € 82.500 over te maken tbv 11 in obs de Paperclip geplaatste luchtbehandelingskasten onder de 
voorwaarde dat zij deze middelen doorstorten naar Fortis Lease ter verlaging van de hoofdsom van 
de leaseverplichting die de stichting is aangegaan.
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010966 (15-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten.

16. Gemeenschappelijke regeling Oliver
Samenvatting:
Te besluiten om:1. Vast te stellen dat de huidige gemeenschappelijke regeling OLIVER afloopt per 
31 december 2010 en dat behoefte bestaat aan verlenging;2. Ten behoeve van de oprichting en 
instandhouding van OLIVER met ingang van 1 januari 2011 een gemeenschappelijke regeling te 
treffen conform bijgaand tekstvoorstel voor de periode 2011 tot en met 2014. Dit onder de 
voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat met het verlenen van toestemming aan het college 
om vanaf 1 januari 2011 een regeling te treffen betreffende het OLIVER.3. De raad voor te stellen 
toestemming te verlenen aan het college vanaf 1 januari 2011 een regeling te treffen betreffende 
OLIVER.
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010965 (14-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten. De adviesnota aan de raad wordt in overleg met wethouder 
Aeyelts Averink redactioneel aangepast. 

17. Uitbreiding Schoolmaatschappelijk Werk
Samenvatting:
Te besluiten om:1. Schoolmaatschappelijk Werk met ingang van 2011 met 20 uur per week uit te 
breiden voor de versterking van de zorgstructuur op scholen en de schakel naar het CJG.2. 
Stichting De Vluchtheuvel 4 uur en Stichting FlexusJeugdplein 16 uur per week extra te 
subsidiëren.3. De extra uren schoolmaatschappelijk werk voor 2011(begroot: € 49.000) financieren 
uit het budget voor Onderwijsbeleid (LEA).
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010974 (07-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten. 

18. GGD Begroting 2011
Samenvatting:
Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de GGD begroting 20112. De GGD begroting 2011 voor te 
leggen aan de gemeenteraad met het advies in te stemmen met de begroting 2011 en het voorstel 
decentrale huisvesting CJG Rijnmond
Bijbehorend(e) document(en): 
advies 2010010963 (16-12-2010) 
 
Beslissing:
Conform advies besloten. De adviesnota aan de raad wordt in overleg met wethouder 
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