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Besluit Onderwerp 

Samenvatting Gebiedsontwikkeling  DIKA -terrein 
Het college heeft kennisgenomen van de voorgestelde ontwikkeling van het 

DIKA terrein en neemt voor de realisatie van het plan maximaal 4.000 m3 op 

in het Gebiedsplan Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de voorgestelde ontwikkeling op het DIKA-terrein 

te Schoonhoven en de start van de participatie; 

2. Reserveert maximaal 4.000 m3 watercompensatie in het Gebiedsplan 

Krimpenerwaard voor de realisatie van het project tegen een nog nader 

te bepalen prijs. 

    

Samenvatting Nieuwe bedragen  l eerlingenvervoer 
Het college heeft de inkomensgrens voor het heffen van het drempelbedrag 

voor het schooljaar 2022-2023 op € 27.900,- vastgesteld. Het college heeft het 

drempelbedrag voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op €590,-. Het 

college heeft voor schooljaar 2022-2023 de draagkrachtafhankelijke bijdrage 

die alleen van toepassing is als de afstand naar de dichtstbijzijnde toeganke- 

lijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt geïndexeerd. 

Het college heeft voor schooljaar 2022-2023 dezelfde kilometervergoeding 

voor het eigen vervoer met fiets en auto, als voor schooljaar 2021-2022, 

vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de inkomensgrens, voor het heffen van het drempelbedrag, vast 

op € 27.900,- voor het schooljaar 2022-2023; 

2. Stelt het drempelbedrag voor het schooljaar 2022-2023 vast op € 590,-; 

3. Indexeert voor schooljaar 2022-2023 de draagkrachtafhankelijke bijdra- 

ge die alleen van toepassing is als de afstand naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer be- 

draagt; 

4. Stelt voor schooljaar 2022-2023 dezelfde kilometervergoeding voor 

het eigen vervoer met fiets en auto, als voor schooljaar 2021-2022, 

vast. 

    

Samenvatting T oekomstbestendige huisvesting  Centra voor Jeugd 

en Gezin Voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is het bijna onmogelijk goed ge- 

kwalificeerd personeel te vinden én te behouden. In de gemeente Krimpener- 

waard zijn er sinds juli 2021 twee openstaande vacatures voor jeugdartsen 

die zeer moeilijk te vervullen zijn. Tijdelijk is dit opgelost met regionale afspra- 

ken om artsen uit de buurgemeenten in te zetten. Daarnaast is het ziektever- 

zuim gestegen als gevolg van de quarantainemaatregelen. Tot 2019 waren 

er acht CJG-locaties in de elf kernen van de Krimpenerwaard. Één daarvan is 

al definitief gesloten en drie locaties zijn tijdelijk gesloten (één ivm. corona 

en twee van die drie door personeelstekorten). Door het relatief grote aantal 

CJG-locaties in de gemeente Krimpenerwaard, waren de vier kleinere locaties 

überhaupt slechts zeer beperkt open. Het college heeft besloten nu vanaf 

heden de dienstverlening van de Centra voor Jeugd en Gezin definitief vanuit 

de vier kernen Bergambacht, Lekkerkerk, Schoonhoven en Stolwijk aan te 

bieden, en informeert de raad hierover via een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Biedt vanaf heden de dienstverlening van de Centra voor Jeugd en 

Gezin definitief vanuit de vier kernen Bergambacht, Lekkerkerk, 

Schoonhoven en Stolwijk aan; 

2. Informeert de raad via een raadsinformatiebrief. 
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Samenvatting Gebiedsplan Krimpenerwaard 
Het college heeft ingestemd met het vaststellen van het Gebiedsplan Krimpe- 

nerwaard en het voorstel om de kubieke meters, die nog resteren uit eerdere 

ontgravingen zoals opgenomen in het Gebiedsplan Schoonhoven, in te zetten 

voor de projecten DIKA terrein, Scouting Schoonhoven en Buiten de Veerpoort. 

Het compenseren van water is volgens richtlijnen vanuit Rijkswaterstaat nodig 

om buitendijks gelegen projecten aan de Lek mogelijk te maken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het Gebiedsplan Krimpenerwaard vast; 

2. Stemt in met het toewijzen van de resterende kubieke meters voor de 

projecten DIKA terrein, Scouting Schoonhoven en Buiten de Veerpoort 

en ziet daarmee af van de claim uit het gebiedsplan 2014 t.b.v. de uit- 

breiding van de begraafplaats. 

    

Samenvatting Maatwerkwonen 
Het college heeft ingestemd met de PowerPointpresentatie met betrekking 

tot Maatwerkwonen. Op 5 april wordt deze presentatie tijdens een beeldvor- 

mend overleg met de gemeenteraad gegeven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de PowerPointpresentatie Maatwerkwonen voor het 

beeldvormend overleg met de raad op 5 april 2022. 

    

Samenvatting Ontwikkelingen locatie Lierenfabriek 
Het college heeft de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op de 

locatie Lierenfabriek (Ouderkerk aan den IJssel) inclusief de verzonden brief 

met het standpunt van het college d.d. 8 februari 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raad (nadat de sloopmelding voor kennisgeving is aangeno- 

men) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Lierenfabriek. 

    

Samenvatting Regionale eerste afbakening Jeugdwet en W et maat- 

schappelijke ondersteuning  en integrale raadsinforma- 

tie 

Het college heeft besloten de raad middels de bijgevoegde memo’s te infor- 

meren over de regionale ontwikkelingen en voortgang binnen het Sociaal 

Domein in een integrale memo. 

Hierin staan opgenomen: 

- de behandeling van de moties regiovisie ‘Scherper in de Wind’ 

- periodiek voortgang taken programmateam ‘Sturen op Kosten’ 

- regionale afwegingen winstmaximalisatie jeugdzorgaanbieders naar aanlei- 

ding van de motie M22-005 ‘Vreemd aan de orde van de dag’ Krimpenerwaard 

Daarnaast heeft het college de regionale uitgangspunten vastgesteld die tot 

een afbakening leiden van de Jeugdwet en de wet maatschappelijke onder- 

steuning en de interpretatie daarvan. Het betreft een eerste aanzet om sturing 

op zorgaanbieders en de regionale visievorming richting de nieuwe inkoop- 

periode 2025 te bevorderen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De voortgangsinformatie regionale taken sociaal domein aan te bieden 

aan de gemeenteraad van Krimpenerwaard. 

2. De uitgangspunten bij de interpretatie van de Jeugdwet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning in het kader van een uniforme afba- 

kening van het wettelijk kader, regionaal vast te stellen 

    

Samenvatting Regionale pilot Wonen Eerst 
Het college heeft besloten in te stemmen met het starten van een tweejarige 

regionale pilot Wonen Eerst en het toepassen van een experiment zoals ge- 

noemd in artikel 18 van de huisvestingsverordening van de gemeente Krim- 

penerwaard 2021. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het starten van een tweejarige regionale pilot Wonen 

Eerst; 

2. Stemt in met het toepassen van een experiment zoals genoemd in 

artikel 18 van de huisvestingsverordening van de gemeente Krimpe- 

nerwaard 2021. 
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Samenvatting Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan De Vaartweg 

2a, Stolwijk Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan 

‘De Vaartweg 2a, Stolwijk’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt één 

recreatiewoning mogelijk en verankert de overige aanwezige bouwwerken 

en het gebruik van dit terrein met een persoonsgebonden overgangsrecht. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het bestemmingsplan ‘De Vaartweg 2a, Stolwijk’ met 

IDN-code NL.IMRO.1931.BP2010BG034-VG01; 

2. Wethouder De Wit wordt gemandateerd de toelichting van het bestem- 

mingsplan gewijzigd vast te stellen. 

3. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘De Vaartweg 

2a, Stolwijk’ met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2010BG034-VG01 vast te 

stellen. 

    

Samenvatting Voortgang MIRT-verkenning Oeververbindingen Rot- 

terdam In de afgelopen jaren heeft de gemeente Krimpenerwaard zich hard gemaakt 

voor een betere bereikbaarheid van het gebied, door nadrukkelijk in te zetten 

op een betere doorstroming via de Algeracorridor. De verbetering van de 

Algeracorridor maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning Oeververbindin- 

gen regio Rotterdam. MIRT staat voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport. De MIRT-verkenning moet eind 2022 uitmonden in een 

besluit over een Voorkeursalternatief. Het college heeft de raadsleden geïn- 

formeerd met een Raadsinformatiebrief en een memo van de MIRT-organisatie 

over de stand van zaken en de planning. 

  

Besluit 

1. Het college informeert de raadsleden met bijgevoegde RIB en memo 

van de MIRT-organisatie over de MIRT-verkenning Oeververbindingen 

Rotterdam. 

2. Het college verstuurt deze stukken, conform afspraak in het Bestuurlijk 

Overleg MIRT, tegelijk met de partners in dit traject op 31 maart (via 

de griffie) aan de raadsleden. 

    

Samenvatting O nkruidbestrijding op verharding en verwijderen van 

natuurlijk afval Het college heeft besloten de raamovereenkomst voor onkruidbeheersing op 

verhardingen en verwijderen van natuurlijk afval te gunnen aan VDBH West 

B.V. uit Stolwijk. Hiermee wordt voor tenminste twee jaar het onderhoud op 

B kwaliteit geborgd. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De raamovereenkomst voor onkruidbeheersing op verhardingen en 

verwijderen van natuurlijk afval aan VDBH West B.V. uit Stolwijk te 

gunnen; 

2. De extra kosten van € 50.000,- te verwerken in de meerjarenbegrotin- 

gen in de 1e tussentijdse rapportage en de meerjarenbegroting vanaf 

2023. 

    

Samenvatting K apitaalbehoefte  Stedin 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een 

raadsinformatiebrief over het proces en de mogelijke invulling van de lange 

termijn kapitaalbehoefte van Stedin. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief 

over de kapitaalbehoefte van Stedin voor de lange termijn. 

    

Samenvatting Wijzigingsplan Kerkweg (naast Kerkweg 104) Berken- 

woude Het college heeft het wijzigingsplan ‘Kerkweg (naast Kerkweg 104), Berken- 

woude’ vastgesteld. Het plan is gebaseerd op een bevoegdheid van het college 

in het geldende bestemmingsplan om de bestemming te wijzigen naar de 

bestemming 'Wonen'. Het plan maakt het mogelijk om op een perceel direct 

ten noordoosten van Kerkweg 104 één vrijstaande woning te realiseren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het wijzigingsplan ‘Kerkweg (naast Kerkweg 104), Berkenwoude’, 

met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BPW2103DK020-VG01, 

ongewijzigd vast; 
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2. Besluit geen exploitatieplan vast te stellen. 
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