
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 12 april 2022 - RECTIFICATIE van 

reeds gepubliceerde besluitenlijst van 12 april 2022! 

  

12 april 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Extra bijdrage Bevrijdingsfestival 77 jaar Vrijheid en 

Stichting D-Day Krimpenerwaard Het college heeft besloten om met wederzijds goedvinden de Overeenkomst 

van Opdracht ter hoogte van € 25.000,00 ex BTW met Stichting Crossover 

Events voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival te beëindigen. Het 

college heeft besloten om een nieuwe Overeenkomst van Opdracht voor de 

uitvoering van het Bevrijdingsfestival 77 jaar Vrijheid met de heer A. de Wilde. 

Het college heeft ingestemd met het verlenen van een eenmalige extra bijdrage 

van € 17.500,00 aan de organisatie van het Bevrijdingsfestival Krimpenerwaard 

en € 5.000,00 aan de uitvoering van de activiteiten ter gelegenheid van 77 

jaar vrijheid door Stichting D-Day Krimpenerwaard. Daarnaast heeft het col- 

lege ingestemd in met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

bij het verstrekken van de totale bijdrage aan het Bevrijdingsfestival Krimpe- 

nerwaard 2022 en brengt de aanvullende lasten van € 6.500,00 ex BTW ten 

laste van de Corona middelen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Beëindigt met wederzijds goedvinden de Overeenkomst van Opdracht 

ter hoogte van € 25.000,00 ex BTW met Stichting Crossover Events 

voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival 75 jaar Vrijheid. 

2. Gaat een nieuwe Overeenkomst van Opdracht voor de uitvoering van 

het Bevrijdingsfestival 77 jaar Vrijheid met de heer A. de Wilde. 

3. Verstrekt een eenmalige extra bijdrage van € 17.500,00 ex BTW voor 

de uitvoering van het Bevrijdingsfestival Krimpenerwaard 2022 en 

verstrekt daarmee een totale opdracht aan de organisatie ter hoogte 

van € 42.500,00 ex BTW. 

4. Verleent een eenmalige extra bijdrage van € 5.000,00 ex BTW voor de 

uitvoering van de activiteiten ter gelegenheid van 77 jaar vrijheid door 

Stichting D-Day Krimpenerwaard en verstrekt daarmee een totale op- 

dracht aan de organisatie ter hoogte van € 25.000,00 ex BTW. 

5. Stemt in met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij 

het verstrekken van de totale bijdrage aan het Bevrijdingsfestival 

Krimpenerwaard 2022. 

6. Brengt de benodigde aanvullende lasten van € 6.500,00 ex BTW ten 

laste van de Corona middelen. 

7. Wethouder Vente wordt gemandateerd een RIB vast te stellen. 

    

Samenvatting Intrekken bestuursopdracht paraplu BP dorpshuizen 
Het college heeft een bestuursopdracht tot het vaststellen van een paraplub- 

estemmingsplan voor de dorpshuizen in de Krimpenerwaard ingetrokken. 

Voor een tweetal dorpshuizen, Stichting Cultureel Centrum Concordia in 

Haastrecht en Stichting Stolwijk Ontmoet/Het Kwartier in Stolwijk, wordt een 

aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit de bestuursopdracht tot het vaststellen van een ruimtelijk kader 

dorpshuizen Krimpenerwaard in te trekken; 

2. Besluit afzonderlijke bestemmingsplanwijzigingen voor te bereiden 

voor de locaties van Stichting Cultureel Centrum Concordia in Haast- 

recht en Stichting Stolwjjk Ontmoet / Het Kwartier in Stolwijk. 

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan Oost- Vlisterdijk  28 Vlist 
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Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 

28 Vlist. Dit perceel betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. De 

agrarische bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd geleden beëindigd en de 

bestemming is al eerder omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Op het perceel 

is nog ca. 800 m2 aan voormalige agrarische bebouwing aanwezig. Hiervan 

wordt 700m2 gesloopt en hiervoor in de plaats wordt een nieuwe woning 

gerealiseerd. Om het plan juridisch planologisch mogelijk te maken wordt 

een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 28 Vlist, 

met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2211BG016-ON01 en de ter inzageleg- 

ging gedurende zes weken. 

    

Samenvatting Technisch aanpassen Personeelshandboek en bijlagen 
Het college heeft een technische wijziging van het Personeelshandboek diverse 

enkele bijlagen vastgesteld. Dit is noodzakelijk vanwege de nieuwe manage- 

mentstructuur op grond van de Organisatieregeling 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het Personeelshandboek met bijlagen vast, in overeenstemming 

met de nieuwe managementstructuur volgens de Organisatieregeling 

2022. 

    

Samenvatting M aartbrief gemeentefonds 2022 
Op 10 januari 2022 is de startnota kabinet-Rutte IV verschenen. De startnota 

bevat de begrotingsafspraken voor de komende kabinetsperiode. Op 6 april 

jl. is de maartbrief gemeentefonds 2022 met de cijfermatige uitwerking van 

het regeerakkoord. Het college heeft de raad geïnformeerd over de mogelijke 

financiële effecten van het regeerakkoord kabinet Rutte IV. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

over de mogelijke financiële effecten van de maartbrief 2022 regeerak- 

koord van kabinet Rutte IV/startnota. 

    

Samenvatting Uitvoeringsplan  WerkgeversServicepunt  Midden 

Holland 2022 Het college heeft het Uitvoeringsplan WerkgeversServicepunt Midden Holland 

2022 vastgesteld. In het Uitvoeringsplan zijn de belangrijkste afspraken en 

activiteiten van het WerkgeversServicepunt Midden Holland vastgelegd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het ‘Uitvoeringsplan WerkgeversServicepunt Midden Holland 

2022’ vast. 

    

Samenvatting Ensia  basisregistraties 2021 
In het kader van de zelfevaluatiesystematiek ENSIA zijn afspraken gemaakt 

over het afleggen van verantwoording door het bestuur. De verantwoordings- 

rapportages BAG, BGT, BRO en WOZ worden gebruikt om verantwoording 

af te leggen aan de raad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink- 

rijksrelaties. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de verantwoordingsrapportages 2021 voor de BAG (Basisregistra- 

tie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige To- 

pografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WOZ (Waardering 

Onroerende Zaken) vast; 

2. Informeert de gemeenteraad over deze rapportages. 

    

Samenvatting Herzien collegevoorstel budget en mandaat Kernteam 

Oekraïne Het college heeft 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 en deze vooruitlopend op de 

compensatie vanuit de Rijksoverheid budgetneutraal te verwerken in de 

eerstvolgende tussenrapportage. Het college heeft de hoofdbudgethouder 

conform de budgethoudersregeling gemeente Krimpenerwaard mandaat 

verleend voor bestedingen binnen de budgetplafonds conform besluiten 1 

en 2, vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit. 

  

Besluit 
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Het college besluit: 

1. De voorgestelde dekking in haar raadsvoorstel van 22 maart 2022 in- 

zake het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen te wij- 

zigen; 

2. In te stemmen met bijgaand gewijzigd raadsvoorstel. 

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 49 

Haastrecht Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg 

Oost 49 Haastrecht. Op deze locatie is een veehouderij gevestigd. De bedrijfs- 

activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd. Het voortzetten van een 

grondgebonden veehouderij is vanwege de schaalvergroting en strengere 

milieueisen voor de eigenaar niet langer een reële optie. Ook is het bedrijf 

verouderd en daardoor niet meer geschikt voor een agrarisch bedrijf. In ver- 

band hiermede wordt bestemming 'Agrarisch met waarden' omgezet naar 

'Wonen' en wordt ca. 1000m2 aan bedrijfsbebouwing gesloopt om de 

nieuwbouw van een woning mogelijk te maken. Met dit ontwerpbestemmings- 

plan wordt de voorgestane ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het ontwerp wordt 

gedurende zes weken ter inzage gelegd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 49 

Haastrecht, met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2105BG022-ON01 en de 

ter inzagelegging gedurende zes weken. 

    

Samenvatting Subsidieregeling Krimpenerwaard 2023 
Het college heeft de volgende subsidieregelingen voor 2023 vastgesteld inclu- 

sief bijbehorende subsidieplafonds. Hiermee zijn de inhoudelijke en financiële 

kaders vastgesteld waarmee maatschappelijke organisaties een jaarlijkse 

subsidie voor 2023 kunnen aanvragen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt ten behoeve van de jaarlijkse subsidies de volgende subsidiere- 

gelingen vast, inclusief de bijbehorende subsidieplafonds: 

-. Subsidieregeling Preventief domein gemeente Krimpenerwaard 2023 

met een plafond van € 3.127.012,- voor het preventieteam en een 

plafond van € 402.903,- voor de overige maatschappelijke organisaties. 

Het totale plafond voor deze regeling is € 3.529.915,-. 

-. Subsidieregeling Cultuur gemeente Krimpenerwaard 2023 met een 

plafond van € 273.092,-. 

-. Subsidieregeling Gezondheid gemeente Krimpenerwaard 2023 met 

een plafond van € 39.332,-. 

-. Subsidieregeling Vroegschoolse educatie op de basisschool gemeente 

Krimpenerwaard 2023 met een plafond van € 205.000,-. 

-. Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2023 met een 

plafond van € 93.463,-. 

-. Subsidieregeling Recreatie en toerisme gemeente Krimpenerwaard 

2023 met een plafond van € 9.986,-. 

-. Subsidieregeling Dierenwelzijn gemeente Krimpenerwaard 2023 met 

een plafond van € 5.141,- 

-. Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen gemeente Krimpener- 

waard met een plafond van € 1.100.923,-. 

2. Informeert de raad door middel van bijgevoegde RIB. 

    

Samenvatting V aststellen regeling  M elden financiële belangen 

2021 Het college heeft de regeling ‘Melden financiële belangen 2021’ vastgesteld. 

Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de opdracht uit de Ambte- 

narenwet 2017 om voorschriften vast te stellen over een meldplicht ten aanzien 

van (de schijn van) financiële belangenverstrengeling. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de regeling melden financiële belangen 2021 vast. 

2. Neemt de regeling melden financiële belangen op in het personeels- 

handboek. 
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3. Vraagt de in de regeling aangegeven ambtenaren aan de meldplicht 

te voldoen. 

    

Samenvatting Uitbreiding begraafplaats Stolwijk 
Het college heeft besloten om de raad een aanvullend krediet van € 250.000,- 

te vragen voor de uitvoering van de uitbreiding begraafplaats in Stolwijk in- 

clusief de realisatie van een nieuw beheerdersgebouw. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raad voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 

€ 250.000,- voor de uitbreiding begraafplaats en de realisatie van een 

beheerdersgebouw in Stolwijk; 

2. Stelt de raad voor dit krediet conform de nota waardering en afschrij- 

ving in 40 jaar af te schrijven en de hieruit voortvloeiende extra kapi- 

taallasten van gemiddeld circa € 7.400,- per jaar te verwerken in de 

meerjarenbegroting vanaf 2023. 
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