
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 19 april 2022 

19 april 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan IJsseldijk-Noord 148, Ou- 

derkerk aan den IJssel Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk- 

Noord 148, Ouderkerk aan den IJssel’ en legt dit ter inzage. Het plan maakt 

het mogelijk de bestaande ligboxenstal uit te breiden, en meer voeropslag 

(sleufsilo’s) te realiseren ten behoeve van de uitbreiding van het ter plaatse 

gevestigde melkveehouderijbedrijf. Daartoe wordt in het agrarisch bouwvlak 

vergroot. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit geen milieueffectrapport op te (laten) stellen, omdat er geen 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

2. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk-Noord 148, 

Ouderkerk aan den IJssel’ met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2108BG051-ON01; 

3. Legt ontwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk-Noord 148, Ouderkerk aan 

den IJssel’ met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2108BG051- 

ON01 ter inzage; 

4. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen; 

    

Samenvatting Jaarrekening 2021 en b egroting 2023 Groenalliantie 

Midden-Holland e.o. Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en drie zienswijzen in te dienen met betrekking tot de be- 

groting 2023 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Groenalliantie Midden 

Holland e.o. 

2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Groenalliantie 

Midden Holland e.o. en drie zienswijzen in te dienen. 

3. Een zienswijze in te dienen voor blijvende aandacht voor de financiële 

onzekerheid vanaf 2026. 

4. Een zienswijze in te dienen om in de begroting voor de komende jaren 

te streven naar energieneutraal vastgoed (nul op de meter), het om- 

schakelen naar een zero-emissie wagenpark en het actief deelnemen 

in ketens voor het hergebruik van afval (=grondstof). 

5. Een zienswijze in te dienen om te wijzen op de aankomende wijziging 

van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor rekening ge- 

houden moet worden met andere termijnen van toezending. 

    

Samenvatting Terrassenbeleid 
Tijdens de coronacrisis zijn de ondernemers in horeca hard getroffen. Om de 

ondernemers een helpende hand te bieden is een tijdelijk terrassenbeleid 

opgesteld. Dit beleid maakt het voor de ondernemers mogelijk om hun terras- 

sen uit te breiden of zelfs een tijdelijk nieuw terras te plaatsen voor een peri- 

ode tot 1 november. Na oktober zal de grootste druk van de terrassen zich 

weer verplaatsen naar binnen in de horeca inrichtingen. Vanuit die wetenschap 

heeft het college besloten om tot 1 november tijdelijke terrassen (onder 

voorwaarden) toe te staan. Daarnaast zijn er aanpassingen in het reguliere 

terrassenbeleid. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Nadere regels voor het uitbaten van een terras 

in gemeente Krimpenerwaard; 

2. In te stemmen met het tijdelijke terrassenbeleid Krimpenerwaard 2022; 
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Samenvatting Verkenning instrumenten starters n.a.v. moties 
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar 

vier beleidsinstrumenten die gebundeld zijn in de Verkenning instrumenten 

om starters op de woningmarkt te helpen. Daarnaast informeert het college 

de raad over deze verkenning middels een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek naar vier beleids- 

instrumenten die gebundeld zijn in de Verkenning instrumenten om 

starters op de woningmarkt te helpen. 

2. Neemt de adviezen over en besluit een raadsvoorstel voor te bereiden 

om de verordening voor startersleningen aan te passen. 

3. Mandateert wethouder De Wit om de Verkenning gewijzigd vast te 

stellen. 

4. Informeert de raad over deze verkenning middels een raadsinforma- 

tiebrief. 

    

Samenvatting Haalbaarheidsonderzoek Stichting Dorpshuis  Lekker- 

kerk Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een eenmalige subsidie 

van € 22.500,- die zij verstrekt aan Stichting Dorpshuis Lekkerkerk voor het 

onderzoeken van de haalbaarheid van een dorpshuis op de locatie van zalen- 

centrum Amicitia, Raadhuisplein 1-5 in Lekkerkerk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief over de 

eenmalige subsidie van € 22.500,- die zij verstrekt aan Stichting 

Dorpshuis Lekkerkerk voor het onderzoeken van de haalbaarheid van 

een dorpshuis op de locatie van zalencentrum Amicitia, Raadhuisplein 

1-5 in Lekkerkerk. 
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