
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 15 maart 2022 

  

15 maart 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Dienstverleningsovereenkomst  Ingenieursbureau 

Krimpenerwaard (IBKW) Het college heeft ingestemd met de Dienstverleningsovereenkomst Ingeni- 

eursbureau Krimpenerwaard (IBKW). In deze overeenkomst zijn o.a. de taken 

van IBKW, de voorwaarden waaronder deze taken worden verricht, de aan- 

sprakelijkheid en de financiële verrekening nader geregeld. De Directeur 

Ruimtelijk Domein is door de burgemeester gemandateerd namens hem de 

overeenkomst te ondertekenen. 

  

Besluit 

1. Het college stemt in met de Dienstverleningsovereenkomst IBKW. 

2. De burgemeester mandateert de Directeur Ruimtelijk Domein tot on- 

dertekening van deze overeenkomst. 

    

Samenvatting Eenmalige energietoeslag voor minima 
Het college heeft besloten aan de huishoudens die op 1 januari 2022 een uit- 

kering voor levensonderhoud ontvingen en aan de huishoudens die in de 

periode van 1 januari 2021 tot 15 maart 2022 bijzondere bijstand, individuele 

inkomenstoeslag, tegemoetkoming participatie en werk of een tegemoetko- 

ming maatschappelijk deelname voor ouderen van de gemeente ontvingen 

automatisch een eenmalige energietoeslag van € 800,- te verstrekken. Het 

college wijst inwoners met een laag inkomen die niet in beeld zijn proactief 

op de mogelijkheid om de eenmalige energietoeslag bij de gemeente aan te 

vragen. Vooruitlopend op de wetswijziging van de categoriale bijzondere 

bijstand worden de ‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inko- 

mens Krimpenerwaard 2022’ vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verstrekt zo spoedig mogelijk aan de huishoudens die op 1 januari 

2022 een uitkering voor levensonderhoud ontvingen en aan de huis- 

houdens die in de periode van 1 januari 2021 tot 15 maart 2022 bijzon- 

dere bijstand, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming partici- 

patie en werk of een tegemoetkoming maatschappelijk deelname voor 

ouderen van de gemeente ontvingen automatisch een eenmalige 

energietoeslag van € 800,-; 

2. Wijst inwoners met een laag inkomen die niet in beeld zijn proactief 

op de mogelijkheid om de eenmalige energietoeslag bij de gemeente 

aan te vragen; 

3. Stelt vooruitlopend op de wetswijziging van de categoriale bijzondere 

bijstand de "Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inko- 

mens Krimpenerwaard 2022" vast; 

4. De definitieve bijdrage vanuit het Rijk voor de eenmalige energietoe- 

slag, dat bekend wordt gemaakt bij de meicirculaire, wordt verwerkt 

in de 2e tussentijdse rapportage 2022; 

5. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal 

Domein door middel van bijgaande raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan en instandhoudingsover- 

eenkomst Landgoed De Vlist Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De 

Vlist. Binnen dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van een landgoed 

aan de Oost-Vlisterdijk 13 planologisch mogelijk gemaakt. De ontwikkelaar 

wil hier een nieuw landgoed realiseren en deze rangschikken onder de Natuur- 

schoonwet 1928. Het beleid voor nieuwe landgoederen maakt het mogelijk 

om nieuwe gebouwen op te richten met als tegenprestatie het ontwikkelen 

van nieuwe natuur en het (grotendeels) openstellen van het landgoed met 

natuur en recreatie. Het ontwerp wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Vlist, met 

kenmerk NL.IMRO.1931.BP2111BG014-ON01 en de ter inzagelegging 

gedurende zes weken. 

2. Stemt in met het sluiten van een anterieure overeenkomst met de 

ontwikkelaar ten behoeve van het kostenverhaal in verband met de 

planherziening. 

3. Stemt in met het sluiten van een instandhoudingsovereenkomst met 

de ontwikkelaar om de duurzame instandhouding van het landgoed 

voor de duur van 25 jaar te borgen. 

    

Samenvatting 1e wijziging Leidraad invordering 2022 
Het college heeft de eerste wijziging van de Leidraad invordering Krimpener- 

waard 2022 vastgesteld. De leidraad is op onderdelen gewijzigd door een 

aantal technische en redactionele wijzigingen. 

  

Besluit 

1. Het college besluit vast te stellen de eerste wijziging van de Leidraad 

invordering Krimpenerwaard 2022. 

    

Samenvatting Aanwijzen politieambtenaren als toezichthouders 

Wegsleepverordening Het college heeft politieambtenaren van de eenheid Den Haag, team Krimpe- 

nerwaard aangewezen als toezichthouders op de Wegsleepverordening 

Krimpenerwaard 2017. 

  

Besluit 

1. Het college mandateert zijn bevoegdheid tot het uitvoeren van de 

wegsleepverordening aan de politieambtenaren van de eenheid Den 

Haag, team Krimpenerwaard. 

    

Samenvatting Instemming  op overeenstemming gericht overleg 

(OOGO)  Koers VO 27 januari 2022 Op 27 januari 2022 is op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd 

over het ondersteuningsplan passend onderwijs van Koers VO. Om de over- 

eenstemming in het overleg definitief te maken heeft het college van burge- 

meesters en wethouders ingestemd met het verslag van dit overleg. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het verslag van het bestuurlijk op overeenstemming 

gericht overleg (OOGO) d.d. 27 januari 2021 tussen het samenwerkings- 

verband Koers VO en de gemeente betreffende het ondersteunings- 

plan; 

2. Informeert Koers VO door middel van bijgevoegde brief. 

    

Samenvatting Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2022 
Het college heeft de Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Krimpe- 

nerwaard 2022 vastgesteld. 

Besluit 

1. Het college stelt de Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente 

Krimpenerwaard 2022 vast. 

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan  Benedenberg  34 en 36 

Bergambacht Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Benedenberg 

34 en 36 Bergambacht. Op dit perceel staan een voormalige boerderijwoning 

met een kantoor en paardenstallen. Alle bebouwing wordt gesloopt, waarna 

twee nieuwe woningen worden teruggebouwd. Eén woning past binnen het 

bestemmingsplan, de andere woning wordt nieuwgebouwd onder de noemer 

van ruimte-voor-ruimte. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de nieuwe 

richtlijnen. 

  

Besluit 

1. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Benedenberg 

34 en 36 Bergambacht, met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2002BG034- 

ON01 en de ter inzagelegging gedurende zes weken. 

    

Samenvatting V erordening materiele en financiële gelijkstelling on- 

derwijs Het college heeft de raad voorgesteld om de verordening materiële en finan- 

ciële gelijkstelling onderwijs gemeente Krimpenerwaard vast te stellen. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Stelt de gemeenteraad voor om de verordening materiële en financi- 

ële gelijkstelling onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2022 (de veror- 

dening) vast te stellen. 

2. Stelt de gemeenteraad voor om bijlage 1 ‘abonnementsgelden inbraak- 

alarm’ bij de verordening vast te stellen. 

3. Stelt bijlage 2 ‘aanschaf CO2-meters in lesruimten’ vast, vooruitlopend 

en onder voorbehoud van het vaststellen van de verordening door de 

raad. 
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