
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 8 maart 2022 

  

8 maart 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Ontwikkelingen Oekraïne 
Het college heeft de raad geïnformeerd over ontwikkelingen rondom Oekraïne 

en Gazprom. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met lijn uit de presentatie 

2. Stemt in met de raadsinformatiebrief over de situatie Oekraïne 

3. Stemt in met de raadsinformatiebrief over Gazprom 

    

Samenvatting Notitie Leerwerkbedrijf voortgang en programma 2022 
Het college heeft kennisgenomen van de notitie Leerwerkbedrijf Krimpener- 

waard waarin wordt ingegaan op de voortgang van het Leerwerkbedrijf vanaf 

2020 en het projecten- en activiteitenprogramma van het Leerwerkbedrijf voor 

2022. Deze notitie sluit aan op de eerdere voortgangsrapportages van 2018 

en 2019. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het uitvoeringsprogramma Leerwerkbedrijf 2022. 

2. Onderschrijft het belang van het bestendigen van het Leerwerkbedrijf 

in de volgende bestuursperiode. 

    

Samenvatting Ontwikkeling nieuwe oevergrondwaterwinning Oasen 
Het college heeft een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gestuurd. 

In deze raadsinformatiebrief is de laatste stand van zaken beschreven over 

de ontwikkeling van een nieuwe oevergrondwaterwinning door Oasen en is 

benoemd hoe de gemeentelijke belangen worden ingebracht in het proces. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

over de stand van zaken over de ontwikkeling van een nieuwe grond- 

waterwinning door Oasen. 

    

Samenvatting Projectplan SPK - Detailhandel 
Het college heeft ingestemd met het verlenen van een eenmalige subsidie 

aan Stichting Promotie Krimpenerwaard voor de uitvoering van het project- 

en promotieplan ‘’Detailhandel Krimpenerwaard’’. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het project- en promotieplan ‘’Detailhandel’’ van 

Stichting Promotie Krimpenerwaard; 

2. Stemt in met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 23.080,- 

aan Stichting Promotie Krimpenerwaard voor uitvoering van het pro- 

ject- en promotieplan; 

3. Stemt in met bekostiging vanuit de Algemene bestemmingsreserve 

COVID 

4. Wethouder Vente wordt gemandateerd een RIB vast te stellen 

    

Samenvatting RIB stand van zaken voetbalaccommodaties 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de stand van zaken in de harmo- 

nisatie van de voetbalaccommodaties. 
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Besluit 

Het college: 

1. Besluit de raad te informeren over de stand van zaken in de harmoni- 

satie van de voetbalaccommodaties. 

2. Mandateert wethouder Sleeuwenhoek de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Zelftesten voor inwoners met een laag inkomen 
Het college heeft vanaf 15 maart 2022 zelftesten beschikbaar gesteld voor 

inwoners met een laag inkomen en verspreidt deze via de maatschappelijke 

partners. De raad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Domein zijn via een 

raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt vanaf 15 maart 2022 zelftesten beschikbaar voor inwoners met 

een laag inkomen en verspreidt deze via de maatschappelijke partners. 

2. Informeert de raad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Domein door 

middel van een gewijzigde RIB. 

    

Samenvatting Stand van zaken programma Verandering  r uimtelijk 

d omein Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het uitstel van de 

Omgevingswet tot 1 januari 2023 en over de stand van zaken van het program- 

ma Verandering ruimtelijk domein. 

  

Besluit 

Wethouder De Wit wordt gemandateerd een raadsinformatiebrief vast te 

stellen over het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 en over de 

stand van zaken van het programma Verandering ruimtelijk domein. 

    

Samenvatting Addendum prestatieafspraken  Stichting  Woonzorg 

NL Het college heeft ingestemd met het voorstel om een addendum aan de hui- 

dige prestatieafspraken van Stichting Woonzorg NL, lopend tot en met 2022, 

toe te voegen. In het addendum staat beschreven hoe Stichting Woonzorg 

NL en de gemeente Krimpenerwaard omgaan met de wetswijziging rondom 

de toewijzingsruimte. De vrije toewijzingsruimte is vastgesteld op maximaal 

15 procent. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het addendum op de prestatieafspraken waarin de vrije 

toewijzingsruimte op maximaal 15% wordt vastgesteld voor Stichting 

Woonzorg Nederland in 2022. 

De burgemeester: 

2. Mandateert wethouder De Wit om het addendum om de prestatieaf- 

spraken te ondertekenen. 

    

Samenvatting Ontwerpwijzigingsplannen Tussenlanen 39-41 Bergam- 

bacht Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Tussenlanen 39- 

41 Ruimte-voor-ruimte en het ontwerpwijzigingsplan Tussenlanen 39-41 

Woningsplitsing. Op dit perceel wordt na de sloop van 1.000m2 aan bedrijfs- 

bebouwing (conform de ruimte-voor-ruimte regeling) de nieuwbouw van een 

extra woning toegestaan. Daarnaast wordt binnen het andere wijzigingsplan 

een tweede woning binnen de bestaande woonboerderij planologisch toege- 

staan. Hierbij gaat het om een woning die al decennialang aanwezig is en ook 

bekend is bij de gemeente, maar nooit als zodanig is opgenomen in het be- 

stemmingsplan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan Tussenlanen 39-41 Bergam- 

bacht Ruimte-voor-ruimte, met kenmerk NL.IM- 

RO.1931.BPW2102BG045-ON01 en de ter inzagelegging gedurende 

zes weken. 

2. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan Tussenlanen 39-41 Bergam- 

bacht Woningsplitsing, met kenmerk NL.IMRO.1931.BPW2102BG049- 

ON01 en de ter inzagelegging gedurende zes weken. 

3. Besluit indien geen zienswijzen worden ontvangen, de wijzigingsplan- 

nen onder punt 1 en 2 vast te stellen. 

4. Besluit geen exploitatieplan voor deze plannen op te stellen, omdat 

het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
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