
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 22 maart 2022 en aanvulling op 15 

maart 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Mandaat en budget kernteam Oekraïne 
Het college heeft de raad voorgesteld een budget van € 250.000,- voor de 

acute noodopvang en een budget van € 1.000.000,- voor de langdurige opvang 

van Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te stellen met dekking uit de alge- 

mene reserve, vooruitlopend op de compensatie vanuit de Rijksoverheid. 

Daarnaast heeft het college besloten units aan te schaffen om de capaciteit 

op de langdurige opvanglocatie Dorpsstraat 59A uit te breiden. Het college 

heeft de hoofdbudgethouder conform de budgethoudersregeling gemeente 

Krimpenerwaard mandaat verleend voor bestedingen binnen de budgetpla- 

fonds conform besluiten 1 en 2, vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen een budget van € 250.000,- beschikbaar te 

stellen voor kosten aangaande de acute noodopvang van de Oekraïen- 

se vluchtelingen in de gemeente Krimpenerwaard, te dekken uit de 

algemene reserve vrij vermogen, vooruitlopend op de compensatie 

van de kosten vanuit de Rijksoverheid; 

2. De raad voor te stellen een budget van € 1.000.000,- beschikbaar te 

stellen voor kosten aangaande de langdurige opvang de Oekraïense 

vluchtelingen in de gemeente Krimpenerwaard, te dekken uit de alge- 

mene reserve vrij vermogen, vooruitlopend op de compensatie van 

de kosten vanuit de Rijksoverheid; 

3. Units aan te schaffen ten behoeve van de uitbreiding van de langdurige 

opvanglocatie Dorpsstraat 59A om in de benodigde capaciteit te kun- 

nen voorzien. Er volgt op dit punt nog een aanvullend definitief colle- 

gebesluit. 

4. De hoofdbudgethouder conform de budgethoudersregeling van de 

gemeente Krimpenerwaard, zijnde de gemeentesecretaris, mandaat 

te verlenen om vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit bestedin- 

gen te doen op grond van de budgetten in besluiten 1 en 2. 

  

    

Samenvatting Bolderkade monitoring sanering 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken 

met betrekking tot de aanvullende bodemsanering op de voormalige AVIA- 

locatie in Ouderkerk aan den IJssel. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de raadsinformatiebrief en verstuurd deze aan de ge- 

meenteraad. 

    

Samenvatting Gymzaal Schoonhovens College 
Het college heeft ingestemd met het principe om de huidige gymzaal van het 

Schoonhovens College Vlisterweg te slopen nadat de nieuwbouw in gebruik 

is genomen (planning 3e kwartaal 2024). 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in om, na oplevering van de nieuwbouw, de huidige gymzaal 

van Schoonhovens College Vlisterweg te slopen samen met de rest 

van het schoolgebouw voor zover dat binnen het ontwikkelvlak ligt. 

2. Neemt op een later moment een besluit over sloop of instandhouding 

van het schoolgedeelte dat buiten het ontwikkelvlak valt (waaronder 

de praktijklokalen). 

3. Neemt het krediet voor de afboeking van de boekwaarden te zijner 

tijd mee in de kredietaanvraag voor de sloop van het schoolgebouw. 
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Samenvatting Omgevingswet: Verordening Nadeelcompensatie 
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld - in het kader van de invoering 

van de Omgevingswet de Verordening Nadeelcompensatie vast te stellen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de concept Verordening Nadeelcompensatie; 

2. Stelt de gemeenteraad voor de Verordening Nadeelcompensatie vast 

te stellen, waarbij de Verordening in werking treedt vanaf de datum 

dat de Omgevingswet in werking treedt; 

3. Stelt de gemeenteraad voor de Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade in te trekken op de datum bedoeld 

onder punt 2. 

    

Samenvatting Rapport  onteigend joods vastgoed in Schoonhoven 
Het Streekarchief Midden-Holland heeft onderzoek gedaan naar de onteigening 

van joods onroerend goed in Schoonhoven gedurende de Tweede Wereldoor- 

log. Door de coronamaatregelen heeft het onderzoek lang geduurd. Streekar- 

chief Midden-Holland heeft gedegen onderzoek gedaan. Niet alleen in het 

streekarchief maar ook in rijksarchief en kadaster. Het college heeft het onder- 

zoeksrapport aangenomen en heeft ingestemd met een concept-brief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt het onderzoeksrapport (bijlage 1) van het Streekarchief Midden- 

Holland over de onteigening van joods onroerend goed in de Tweede 

Wereldoorlog in Schoonhoven voor kennisgeving aan. 

2. Stemt in met de concept-brief (bijlage 2) ter beantwoording van de 

gestelde vragen. 

    

Samenvatting V erlenging samenwerkingsovereenkomst  ‘ Praktisch 

naar werk ’ Het college heeft de per 1 april 2021 afgesloten samenwerkingsovereenkomst 

met Bureau Leerlingzaken Midden-Holland en Bij Aafke voor de periode van 

een jaar verlengd. De samenwerkingsovereenkomst behelst het uitvoeren 

van de pilot “Praktisch naar werk – Simpel Switchen”. Dit betreft jongeren 

met een speciale leerbehoefte, die praktisch worden opgeleid voor de arbeids- 

markt. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verlengt de samenwerkingsovereenkomst met Bureau Leerlingzaken 

Midden-Holland en Bij Aafke voor het uitvoeren van de pilot "Praktisch 

naar werk – Simpel Switchen"; 

De burgemeester: 

2. Machtigt de portefeuillehouder Sociaal Zaken tot ondertekening van 

de samenwerkingsovereenkomst. 

    

Samenvatting Mandaatregister 2022, eerste wijziging 
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, 

hebben besloten tot een wijziging van het mandaatregister. De reden is dat 

er afgelopen januari een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden en enkele 

bevoegdheden nog niet bij het juiste team zijn ondergebracht. 

  

Besluit 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,: 

1. Stellen het gewijzigde mandaatregister 2022 vast (zoals bijgevoegd 

in bijlage 1); 

2. Bekrachtigen (vooruitlopende op de vaststelling van het gewijzigde 

mandaatregister) de reeds genomen besluiten in de periode vanaf 21 

december 2021 tot en met de dag van inwerkingtreding van het gewij- 

zigde mandaatregister 2022; 

3. Besluiten dat waar bevoegdheden in het verleden waren toebedeeld 

aan de afdelingsmanager nu zijn toebedeeld aan de desbetreffende 

teammanager. 

4. Stellen de machtiging van mevrouw mr. drs. E.M.C.M van Leijen vast 

(zoals bijgevoegd onder bijlage 2); 

    

Samenvatting Wederhoor rekenkameronderzoek doorwerking 
De Rekenkamercommissie heeft een doorwerkings- en evaluatieonderzoek 

uitgevoerd naar elf eerdere rekenkameronderzoeken. Het college heeft gebruik 
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gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de conclusies en aanbeve- 

lingen van dat doorwerkings- en evaluatieonderzoek. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Geeft haar reactie op het doorwerkings- en evaluatieonderzoek naar 

elf eerdere rekenkameronderzoeken 

    

Aanvulling op openbare besluitenlijst van 15 maart 2022: 

  

Samenvatting Maatwerkwonen 
Het college heeft ingestemd met het voorstel de gemeenteraad middels een 

informatienota te informeren over de stand van zaken met betrekking tot 

Maatwerkwonen. Op 5 april vindt over dit onderwerp een beeldvormend 

overleg met de gemeenteraad plaats. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de raadsinformatiebrief over Maatwerkwonen en het 

voorstel om op 5 april een beeldvormend overleg te voeren met de 

raad over dit onderwerp; 

2. Stemt in met het toesturen van de raadsinformatiebrief en informatie- 

nota aan de gemeenteraad op 28 maart 2022. 

3. Wethouders De Wit en Sleeuwenhoek worden gemandateerd de RIB 

gewijzigd vast te stellen. 
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