
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 10 mei 2022 

  

10 mei 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Prepaid passen Oekraïense vluchtelingen 
Voorstel om akkoord te gaan met een samenwerkingsovereenkomst met de 

BNG bank ten behoeve van de aanschaf van Prepaid passen om het leefgeld 

van Oekraïense vluchtelingen op uit te kunnen keren voor zover de vluchtelin- 

gen nog niet beschikken over een eigen rekeningnummer. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met het aangaan van een samenwerkingsovereen- 

komst met de BNG Bank inzake de afname van prepaid passen ten 

behoeve van de uitkering van de leefgeldregeling voor Oekraïense 

vluchtelingen die geen beschikking hebben over een eigen bankreke- 

ningnummer. 

2. De hiermee gepaard gaande kosten in de 2e tussenrapportage 2022 

budgetneutraal op te nemen in afwachting van de compensatie vanuit 

de Rijksoverheid. 

    

Samenvatting Evaluatie project Hartveilig Wonen 
Het college heeft de evaluatie van het project Hartveilig Wonen vastgesteld 

en stemt in met de hierin genoemde aanbevelingen. De raad wordt hierover 

middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de evaluatie van het project HartVeilig Wonen vast; 

2. Besluit op termijn de dubbele AED’s in/bij gemeentelijke locaties te 

verwijderen; 

3. Verlengt het contract met STANsupport met vier jaar; 

4. Informeert de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Datalek  QuaWonen 
Het college heeft besloten de raad middels een raadsinformatiebrief te infor- 

meren over de digitale aanval op het datacentrum waar woningcorporatie 

QuaWonen haar systeem en gegevens opslaat. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad middels een raadsinformatiebrief over het datalek 

bij QuaWonen. 

    

Samenvatting Vangnetuitkering Participatiewet 2021 
Het college heeft de Notitie Analyse oorzaken en maatregelen financieel tekort 

Participatiewet 2021 ten behoeve van de Aanvraag Vangnetuitkering 2021 

vastgesteld. Het college verzoekt de raad in te stemmen met de Aanvraag en 

de daarin opgenomen interne en externe maatregelen om te komen tot een 

(verdere) reductie van het tekort. Na de raadsbehandeling zal het college het 

officiële verzoek om de Vangnetuitkering 2021 uiterlijk 15 augustus 2022 in- 

dienen bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de Notitie Analyse oorzaken en maatregelen financieel tekort 

Participatiewet 2021 vast ten behoeve van de Aanvraag Vangnetuitke- 

ring 2021; 

2. Stelt de raad voor om in te stemmen met de Aanvraag Vangnetuitke- 

ring 2021 en de daarin beschreven interne en externe maatregelen ter 

reductie van het tekort. 
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Samenvatting O pvang O ekraï ense vluchtelingen 
Het college heeft ingestemd met het opstellen van een gedoogbesluit voor 

(nood) particuliere opvanglocaties. Hiermee wordt tijdelijk afgeweken van 

het bestemmingsplan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het opstellen van een gedoogbesluit voor particuliere 

(nood) opvanglocaties waarin tijdelijk wordt afgeweken van het be- 

stemmingsplan; 

2. Stemt in met het gedogen voor een termijn van 1 jaar na afgifte van 

de gedoogbeschikking; 

3. Stemt in met het bijgevoegde concept gedoogbesluit en verhelderende 

brief. Mandateert de bevoegdheid tot het nemen van de gedoogbeslis- 

sing per locatie aan directeur Publiek Domein. 

4. Stemt in met de RIB. 

    

Samenvatting Benoemen nieuwe leden algemene kamer commissie 

bezwaarschriften Vanwege het wegvallen van een groot aantal leden van de algemene kamer 

per 1 januari 2023 is het wenselijk nieuwe leden te benoemen. Het college 

heeft verschillende nieuwe leden van de algemene kamer benoemd. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot, de heer mr. drs. J.C. van 

Vuren en mevrouw mr. C.J.A. Boere per 1 juni 2022 benoemen als lid 

van de algemene kamer van de commissie bezwaarschriften, onder 

de voorwaarde van het overleggen van een verklaring omtrent het 

gedrag. 

2. De heer drs. H. van Dijk op zijn verzoek met ingang van 1 mei 2022 

ontslag te verlenen als lid van de commissie bezwaarschriften. 

    

Samenvatting Benoeming Functionaris voor de Gegevensbescher- 

ming Het college en de burgemeester hebben mevrouw S. van den Broek aangewe- 

zen als Functionaris voor de Gegevensbescherming, zoals is beschreven in 

artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 36 

van de Wet Politiegegevens (Wpg). 

  

Besluit 

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

besluiten: 

1. Mevrouw S. van den Broek als Functionaris voor de Gegevensbescher- 

ming te benoemen, overeenkomstig bijlage 1; 

2. De benoeming (met terugwerkende kracht) in werking te laten treden 

op 1 april 2022; 

3. Stelt de gemeenteraad voor om een gelijkluidend besluit te nemen 

overeenkomstig bijlage 2. 

    

Samenvatting Bestemmingsplan Kadijk 4b t/m 4e Bergambacht 
Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Kadijk 4b t/m 4e 

Bergambacht en legt het ontwerp ter inzage. In dit bestemmingsplan wordt 

het deel van de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding 'bedrijfswo- 

ning' omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Het bestemmingsplan faciliteert 

de planologische omzetting van de vier bestaande bedrijfswoningen naar 

vier burgerwoningen. Hiermee worden vier woningen toegevoegd aan de 

vrije woningmarkt op een binnenstedelijke locatie. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit het maatwerkvoorschrift geluid met strengere normen voor 

het bedrijf Van Erk niet van toepassing te verklaren voor de woningen 

Kadijk 4b t/m 4e Bergambacht; 

2. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan 'Kadijk 4b t/m 4e Bergam- 

bacht' met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2102DK048-ON01; 

3. Legt het ontwerp bestemmingsplan 'Kadijk 4b t/m 4e Bergambacht 

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2102DK048-ON01 ter inzage; 
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Samenvatting Bestuursovereenkomst N ationale Omgevingsvisie 

(NOVI) De gemeente Krimpenerwaard streeft – samen met de andere gemeenten in 

Midden Holland - naar een evenwichtige integrale blik van alle overheden op 

het Groene hart. Daarom heeft het college besloten het op overeenstemming 

gerichte overleg in het NOVI Groene Hart te steunen. Een Groene Hart wat 

uit meer bestaat dan alleen groen en landschap. Ook infrastructuur, wonen 

en economie verdienen nadrukkelijk de aandacht om een zo vitaal mogelijk 

gebied te blijven. Ze ondertekent daarvoor het bestuursakkoord. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De intentie te steunen om te komen tot intensievere samenwerking 

tussen overheden en akkoord te gaan met ondertekening van de 

overeenkomst. 

2. Het NOVI-overleg daarbij de regionaal afgestemde interpretatie van 

de overeenkomst mee te geven om zo nadrukkelijk te streven naar 

een evenwichtige integrale blik op het gebied. 

3. Bij toewijzing van middelen en capaciteit dit eerst af te wegen tegen 

de eigen strategische kaders en hierover dan later te besluiten. 

    

Samenvatting A fwijken  gemeentelijk inkoopbeleid bij diverse deel- 

projecten Buiten de Veerpoort Het college heeft besloten tot gunning over te gaan van een aantal deelpro- 

jecten buiten de Veerpoort in de kern Schoonhoven en daarmee af te wijken 

van het gemeentelijk inkoopbeleid. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Meerdere deelprojecten bij Buiten de Veerpoort in Schoonhoven ge- 

lijktijdig enkelvoudig onderhands (één-op-één) te gunnen bij de aan- 

nemer die alle civiele werkzaamheden tot nu toe heeft uitgevoerd. 

2. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid. 

3. Teammanager Projecten te mandateren om opdracht te geven tot een 

bedrag van €200.000,-. 

    

Samenvatting Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften 
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van de Commissie 

bezwaarschriften. Het jaarverslag wordt vervolgens ter kennisneming aange- 

boden aan de gemeenteraad en onder de aandacht gebracht van de teamma- 

nagers en medewerkers. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2021 van de Commissie bezwaar- 

schriften. 

2. Stuurt het jaarverslag naar de gemeenteraad, samen met de bijgevoeg- 

de informatiebrief. 

3. Brengt de aanbevelingen uit het jaarverslag onder de aandacht van 

de teammanagers en medewerkers. 

    

Samenvatting Ontwerpwijzigingsplan West- Vlisterdijk  38 Vlist 
In het huidige pand aan de West Vlisterdijk 38 te Vlist zijn op basis van een 

wijzigingsplan uit 2014 twee wooneenheden toegestaan en aanwezig. Verzocht 

is om dit aantal te wijzigen naar drie wooneenheden. Dit is mogelijk op grond 

van een in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Het 

college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan en legt dit gedurende 

zes weken ter inzagelegging. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan West-Vlisterdijk 38 Vlist, met 

kenmerk NL.IMRO.1931.BPW2211BG017-ON01 en de ter inzagelegging 

gedurende zes weken. 

2. Besluit indien geen zienswijzen worden ontvangen, het wijzigingsplan 

onder punt 1 vast te stellen. 

3. Besluit geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst voor 

dit plan op te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

    

Samenvatting Principeverzoek woningbouw  Bredeweg  3 Haastrecht 
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Het perceel Bredeweg 3 te Haastrecht is recentelijk verkocht aan meerdere 

partijen die het perceel gezamenlijk willen ontwikkelen voor woningbouw. 

Daarbij gaat het om 14 nieuwe woningen in verschillende categorieën, 

waaronder koop en huur. De toegangsweg en de interne wegen worden niet 

overgedragen aan de gemeente maar blijven in eigendom bij de eigenaren. 

De bestaande woning op het perceel blijft staan. De ontwikkeling is in strijd 

met het geldende bestemmingsplan omdat ter plaatse alleen de bestaande 

woning is toegestaan. Dit betekent dat een planologische procedure dient te 

worden doorlopen. Vooruitlopend daarop heeft de ontwikkelaar een principe- 

verzoek ingediend om zodoende een principe-uitspraak te krijgen van de ge- 

meente ten aanzien van de wenselijk- en haalbaarheid van het plan. Het col- 

lege heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de woning- 

bouwontwikkeling. 

  

Besluit 

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan een woning- 

bouwontwikkeling aan de Bredeweg 3 Haastrecht. 

    

Samenvatting Verordening Starterslening 2022 
Het college heeft besloten de raad de voorgestelde wijzingen in de ‘Verorde- 

ning Starterslening Krimpenerwaard 2022’ ter besluitvorming voor te leggen. 

De grootste aanpassingen in de verordening is de aanpassing van de maxi- 

male koop-/aanneemsom van een woning bij de Starterslening naar de NHG- 

grens en het leenbedrag te stellen op maximaal 20% van de koop-/aanneem- 

som met een maximaal van € 45.000,-. 

  

Besluit 

De raad wordt voorgesteld om: 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de ‘Verordening 

Starterslening gemeente Krimpenerwaard 2022’. 
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