
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 1 maart 2022 

  

1 maart 2022 

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Vervangen gebouwbeheersysteem zwembad De Hof- 

stee en luchtbehandelingskast sporthal De Walvis Het college heeft ingestemd met het vervangen van het gebouwbeheerssys- 

teem in zwembad De Hofstee in Bergambacht en met het vervangen van de 

luchtbehandelingsinstallatie in sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit tot het vervangen van het gebouwbeheersysteem in zwembad 

De Hofstee in Bergambacht, het daarvoor opgenomen budget € 

68.187,00 uit de voorziening Onderhoud Gebouwen vanuit 2025 naar 

voren te schuiven, dit bedrag vanuit de voorziening op te hogen met 

€ 23.113,00 en de financiële consequenties in de 1e tussenrapportage 

2022 te verwerken. 

2. Besluit het bestaande budget van € 44.098,00 voor het vervangen van 

de luchtbehandelingsinstallaties in sporthal De Walvis in Krimpen aan 

de Lek te verhogen met € 32.127,00, het daarvoor benodigde budget 

te dekken uit de voorziening onderhoud gebouwen en de financiële 

consequenties in de 1e tussenrapportage 2022 te verwerken. 

3. Mandateert de teammanager Facilitair om de opdracht tot het beschik- 

baar budget te gunnen. 

  

De burgemeester: 

4. Machtigt de teammanager Facilitair om conform dit besluit de over- 

eenkomsten te ondertekenen. 

    

Samenvatting Groot onderhoud gebouwen 
Het college heeft besloten om de vloerconstructie van Sport- en zalencomplex 

De Waard te Bergambacht te herstellen. Het doel van deze herstelwerkzaam- 

heden is de vloerconstructie weer te laten voldoen aan de huidige construc- 

tieve veiligheidsnormen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit de raad voor te stellen een investeringsbudget beschikbaar te 

stellen van € 104.220,- voor het herstellen van de vloerconstructie in 

sport en zalencomplex De Waard en dit te verwerken in de 1e tussen- 

tijdse rapportage 2022. 

2. Besluit de raad voor te stellen om het investeringsbudget af te schrijven 

in 25 jaar en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 5.000 per jaar) 

te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2023. 

3. Besluit vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het investerings- 

budget in de 1e tussentijdse rapportage 2022 de vloerconstructie direct 

te herstellen. 

4. Mandateert de teammanager Facilitair om de opdracht voor het herstel 

van de vloerconstructie tot het beschikbaar gestelde budget te gunnen. 

  

De burgemeester: 

5. Mandateert de teammanager Facilitair om conform dit besluit de 

overeenkomsten te ondertekenen. 
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