
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 17 mei 2022 

  

17 mei 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting J aar rekening  2021 
Het college heeft de raad voorgesteld om de jaarstukken 2021 vast te stellen, 

het voordelig resultaat van € 1.125.146 te bestemmen, in de programmaver- 

antwoording afgeronde kredieten af te sluiten en de doorlopende kredieten 

beschikbaar te houden voor uitvoering in 2022. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen om: 

1. Jaarstukken 2021 vast te stellen; 

2. In de programma verantwoording opgenomen lijst met afgeronde 

kredieten af te sluiten en de niet afgeronde kredieten beschikbaar te 

houden, inclusief de daarbij behorende dekkingsmiddelen, voor uit- 

voering in 2022. 

3. Het voordelig saldo ad. € 1.125.146 als volgt te bestemmen: 

3.1. € 258.000, extra ontvangen middelen algemene uitkering december- 

circulaire. 

3.2. € 867.146, restant bedrag rekening toevoegen aan de Algemene reserve 

vrij vermogen. 

4. De begroting 2022 hierop aan te passen. 

    

Samenvatting Eerste  tussentijdse rapportage 2022 
Het college heeft op hoofdlijnen ingestemd met de eerste tussentijdse rappor- 

tage 2022. In de eerste tussentijdse rapportage wordt verslag gedaan over 

de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en vindt 

bijstelling plaats van dit beleid en bijbehorende budgetten. Met de hieruit 

voortvloeiende begrotingswijziging wordt de begroting 2022 aangepast. De 

structurele effecten uit deze rapportage vormen de input voor de kadernota 

2023. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt op hoofdlijnen in met de eerste tussentijdse rapportage 2022; 

2. Besluit op 24 mei 2022 definitief. 

    

Samenvatting Kadernota 2023 
Het college van B&W heeft kaders voor het opstellen van de begroting 2023 

en de meerjarenraming 2024-2026 opgesteld en heeft deze kaders ter vaststel- 

ling aangeboden aan de gemeenteraad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt op hoofdlijnen in met de kaders voor de begroting 2023 en de 

meerjarenraming 2024-2026 

2. Besluit op 24 mei 2022 definitief 

    

Samenvatting Aanvraag Coronasteun Nederlands Zilvermuseum 

Schoonhoven Het college heeft een subsidie van € 53.145,- toegekend aan Stichting Neder- 

lands Zilvermuseum Schoonhoven op basis van haar aanvraag Coronasteun. 

Dit bedrag is afkomstig uit het label Lokale culturele voorzieningen welke 

onderdeel is van het ‘Bestedingsplan coronagelden gemeentefonds 2021 Q2’. 

Het college heeft de teammanager Advies Sociaal Domein gemandateerd 

voor de ondertekening van de eenmalige subsidiebeschikking. 
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Besluit 

Het college: 

1. Kent een subsidie van € 53.145,- toe aan Stichting Nederlands Zilver- 

museum Schoonhoven op basis van haar aanvraag Coronasteun en 

dit bedrag is afkomstig uit het label Lokale culturele voorzieningen 

welke onderdeel is van het ‘Bestedingsplan coronagelden gemeente- 

fonds 2021 Q2’. 

2. Mandateert de teammanager Advies Sociaal Domein voor de onder- 

tekening van de eenmalige subsidiebeschikking. 

    

Samenvatting Aanwijzing gemeentelijk monument Middelblok 7 

Gouderak Het college heeft besloten tot de aanwijzing van Middelblok 7 in Gouderak 

als gemeentelijk monument op verzoek van de eigenaren. Dit sluit aan bij de 

uitwerking van de procedure voor vrijwillige aanwijzing tot gemeentelijk 

monumenten. Aanwijzing gebeurt conform de bepalingen in de Erfgoedver- 

ordening Krimpenerwaard 2017. Het besluit past binnen de Erfgoednota 2017- 

2022 en beoogde doelstellingen van de Omgevingswet. Tevens heeft het 

college de raad een week na het besluit geïnformeerd over de voortgang van 

de ambitie uit de Erfgoednota 2017-2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijst Middelblok 7 in Gouderak (kadastraal Gouderak 02 B 3516) aan 

als gemeentelijk monument op verzoek van de eigenaren. 

2. Stelt bijgevoegde RIB vast en informeert daarmee één week na het 

besluit de raad. 

    

Samenvatting B eantwoording 5G vragen inwoners 
Het college heeft de vragen van inwoners betreffende 5G zendmasten beant- 

woord. 

  

Besluit 

Het college beantwoordt de vragen betreffende 5G zendmasten. 

    

Samenvatting Huurvermindering Sportkantines en Galerie 
De commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed (voornamelijk horeca) 

en de sportkantine De Meent als niet-commerciële huurder van gemeentelijk 

vastgoed zijn financieel zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Onder- 

steuning door de rijksoverheid blijkt voor hen niet afdoende. Daarom heeft 

het college besloten om deze huurders tegemoet te komen met een huurver- 

mindering van 50% over een periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Sportcafé De Kwaayste Niet, Sportcafé de Drie Maenen, Sportkantine 

Bakwetering, café De Waag, Sportkantine de Meent en Boven de 

Veerport als huurders van gemeentelijk vastgoed een korting van de 

huur toe zeggen van 50% over de periode 1 april 2021 tot 1 april 2022; 

2. De begroting bij de eerst volgende tussentijdse rapportage hierop aan 

te passen; 

3. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief 

(bijlage 1). 

    

Samenvatting Vastellen bestemmingsplan Bolderkade, Ouderkerk 

aan de IJssel Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitsplan voor de ‘Bolderkade’ in Ouderkerk aan den IJssel vast te 

stellen. De plannen zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad vastgestelde 

stedenbouwkundig plan voor de voormalige Avia-locatie aan de IJsseldijk- 

Noord. Er worden drie gebouwen met in totaal 42 appartementen mogelijk 

gemaakt. Onder andere naar aanleiding van zienswijzen is het bestemmings- 

plan op enkele onderdelen aangevuld en aangepast. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wij- 

zigingen 'Bolderkade, Ouderkerk aan den IJssel'; 

2. Stemt in met het bestemmingsplan ‘Bolderkade, Ouderkerk aan den 

IJssel’, met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2108BG052- 

VG01; 

3. Stemt in met het Beeldkwaliteitsplan ‘Voormalige AVIA-terrein, IJssel- 

dijk-Noord 55b te Ouderkerk aan den IJssel’. 
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4. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Bolderkade, 

Ouderkerk aan den IJssel, met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2108BG052-VG01 gewijzigd vast te stellen; 

5. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen; 

6. Stelt de gemeenteraad voor het Beeldkwaliteitsplan ‘Voormalige AVIA- 

terrein, IJsseldijk-Noord 55b te Ouderkerk aan den IJssel’. 

    

Samenvatting Vaststellen Bestemmingsplan  Benedenberg  34 en 36 

Bergambacht Het college heeft de raad voorgesteld het Bestemmingsplan Benedenberg 

34-36 Bergambacht ongewijzigd vast te stellen. Op dit perceel staat een 

voormalige boerderijwoning met een kantoor en paardenstallen. Alle bebou- 

wing wordt gesloopt, waarna twee nieuwe woningen worden teruggebouwd. 

Eén woning past binnen het bestemmingsplan, de andere woning wordt 

nieuwgebouwd onder de noemer van ruimte-voor-ruimte. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan Benedenberg 34 en 36, Bergambacht, met 

kenmerk NL.IMRO.1931.BP2002BG034-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting V erkenning locatie nieuwbouw De Kromme Draai 
Basisschool De Kromme Draai in Ammerstol moet een nieuw schoolgebouw 

krijgen. Het college heeft besloten op basis van -en in het verlengde van- een 

reeds verricht locatieonderzoek, verder te verkennen of een deel van de hui- 

dige voetbalvelden van de Ammerstolse Sportvereniging daarvoor geschikt 

is. Bij deze verkenning wordt onder andere onderzocht of en op welke wijze 

de nieuwe huisvesting van kinderopvang, bibliotheek, gymzaal en mogelijk 

andere toekomstige gebruikers integraal meegenomen kan worden, waardoor 

een brede voorziening ontstaat. Hiermee wordt verdere invulling gegeven 

aan de bestuursopdracht van 25 februari 2020. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verkent de mogelijkheid om voor basisschool De Kromme Draai in 

Ammerstol (inclusief onder andere kinderopvang, bibliotheek en 

gymzaal) nieuwbouw te realiseren op een deel van de huidige voetbal- 

velden van de Ammerstolse Sportvereniging (scenario 3 in het ICS- 

rapport); 

2. Stelt het communicatieplan vast; 

3. Verstuurt bijgevoegde RIB aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting B eslissing op bezwaar  Servicepunt Verenigingen 

Nederlek (SVN) Bij brief van 26 januari 2022 heeft SVN bezwaar gemaakt tegen het besluit 

van 23 december 2021, waarin is beslist op het verzoek tot het verstrekken 

van subsidie voor het beheer, de ontwikkeling en exploitatie van sportacco- 

modatie Weydehoeck te Lekkerkerk (SWL) voor het jaar 2022. Het college 

heeft het bezwaar voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De com- 

missie heeft geadviseerd om SVN in haar bezwaar te ontvangen en het be- 

streden besluit in stand te laten, met dien verstande dat in plaats van een 

accountantsverklaring een inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 15, 

tweede lid, van de ASV dient te worden overgelegd. Het college heeft besloten 

dit advies van de commissie te volgen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. SVN in haar bezwaar te ontvangen en het bestreden besluit in stand 

te laten, met dien verstande dat in plaats van een accountantsverklaring 

een inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de 

ASV dient te worden overgelegd. 

    

Samenvatting Zienswijze splitsing Vestia 
Het college staat positief tegenover de splitsing van Vestia. Het college maakt 

haar zienswijze kenbaar middels een brief aan Vestia. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Staat positief tegenover de voorgenomen splitsing van Vestia; 

2. Informeert Vestia over bovenstaand besluit middels een brief met de 

zienswijze. 
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Samenvatting Aanpak besparingsmaatregelen energiearmoede 
Het college heeft een bestuursopdracht vastgesteld voor de aanpak van 

energiearmoede, hierin worden maatregelen besproken die ingezet kunnen 

worden om inwoners met een laag inkomen te helpen besparen op hun 

energierekening en zo energiearmoede te verminderen. 

  

Besluit 

Het college stelt de bestuursopdracht aanpak besparingsmaatregelen ener- 

giearmoede (SPUK) vast. 

    

Samenvatting Jaarverantwoording kinderopvang 2021 
Het college heeft de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2021 

vastgesteld, ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en de gemeenteraad 

hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2021 vast; 

2. Dient de jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2021 in 

bij de Inspectie van het Onderwijs; 

3. Informeert de gemeenteraad over de Jaarverantwoording Kinderop- 

vang 2021. 

    

Samenvatting Benoeming ambtenaar burgerlijke stand 
Het college heeft mevrouw S. Leyting en de heer R. Baidjoe benoemd tot 

ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst zijn van 

de gemeente Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Benoemt mevrouw S. Leyting en de heer R. Baidjoe, medewerker Pu- 

bliekszaken van team Publiekszaken, met ingang van 17 mei 2022 tot 

ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst 

zijn van de gemeente Krimpenerwaard. 

    

Samenvatting Besluit aanwijzingsverzoek Lierenfabriek 
Het college heeft het verzoek tot het aanwijzen van de locatie Lierenfabriek 

als gemeentelijk monument afgewezen (Dorpstraat 104, 106, 106a in Ouderkerk 

aan den IJssel). 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijst het verzoek tot aanwijzing van de locatie Lierenfabriek als ge- 

meentelijk monument af; 

2. Informeert de raad middels een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Herstel in aanwijzingsprocedure De Hem 
In 2016 is de aanwijzingsprocedure voor de status tot gemeentelijk archeolo- 

gisch monument opgestart. Op 10 mei 2017 heeft het college van B&W een 

definitief besluit genomen om het terrein De Hem aan te wijzen als gemeen- 

telijk archeologisch monument. Bij de afronding van de aanwijzingsprocedure 

is gebleken dat een stap in het proces niet is doorlopen. Het gaat om de offi- 

ciële openbare publicatie van het collegebesluit via www.overheid.nl. De ge- 

meente moet dit volgens de Algemene Wet Bestuursrecht doen. Als aanvulling 

verschijnt de publicatie ook in het Kontakt. De gemeente heeft daarom het 

collegebesluit in mei 2022 alsnog gepubliceerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de herstelde stap in de aanwijzingsprocedure van 

De Hem tot gemeentelijk archeologisch monument; 

2. Informeert de raad met een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting A rbeidsmarktregio Midden Holland: jaarrapportage 

2021 en afsluiting Perspectief op Werk In de Arbeidsmarktregio Midden-Holland werken de gemeenten Gouda, 

Reeuwijk-Bodegraven, Waddinxveen, Krimpenerwaard en UWV, Promen, 

Ferm Werk, onderwijs, vakbonden en werkgevers samen om werkzoekenden 

aan het werk te helpen en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van 

goed en voldoende opgeleid personeel. In bijgevoegde jaarrapportage 2021 

is te zien welke activiteiten afgelopen jaar zijn ontplooid en met welk resultaat. 

Specifiek wordt ingezoomd op de resultaten en besteding van de impulsfinan- 
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ciering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 

“Perspectief op Werk”. Het college heeft besloten de gemeenteraad te infor- 

meren over de jaarrapportage. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad over ‘Samenwerking in de Arbeidsmarkt- 

regio Midden-Holland; jaarrapportage 2021 en afronding Perspectief 

op Werk’ via bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Selectief openstellen digitale weg voor verzoeken op 

grond van de Wet open overheid & aanwijzing  Woo 

-contactpersoon 

Het college heeft besloten dat de digitale weg voor het indienen van verzoeken 

op grond van de Wet open overheid selectief wordt opengesteld. Zo’n verzoek 

kan schriftelijk worden ingediend, maar ook via een e-formulier, wat via de 

website beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast is mevrouw S. van den Broek 

aangewezen als Woo-contactpersoon, zoals is beschreven in artikel 4.7 van 

de Wet open overheid. Deze contactpersoon is beschikbaar voor de beant- 

woording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. 

  

Besluit 

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

besluiten: 

1. Dat de digitale weg voor het indienen van verzoeken op grond van de 

Wet open overheid (hierna Woo), als bedoeld in artikel 4.1 lid 2, Woo, 

selectief wordt opengesteld; 

2. Dat daarbij gebruik moet worden gemaakt van het e-formulier Woo, 

welke vindbaar is via de gemeentelijke website; 

3. Dat het digitaal indienen van een Woo-verzoek anders dan via het e- 

formulier (o.a. e-mail, sms, WhatsApp, fax etc) niet in behandeling 

wordt genomen; 

4. Trekt het besluit van 13 januari 2015, waarbij de digitale weg is afge- 

sloten voor Wob verzoeken, in; 

5. Mevrouw S. van den Broek als Woo-contactpersoon aan te wijzen, 

overeenkomstig bijlage 1; 

6. De aanwijzing (met terugwerkende kracht) in werking te laten treden 

op 1 mei 2022; 

7. Stelt de gemeenteraad voor om een gelijkluidend besluit te nemen, 

overeenkomstig bijlage 2; 

8. Mandateert de directeuren, teammanagers, juridisch medewerker, 

(senior), (bestuurlijk) juridisch adviseur, beleidsmedewerker juridische 

zaken, adviseur juridische zaken, adviseur bestuurlijk juridische kwali- 

teitszorg, (senior) adviseur bestuurlijk en juridische zaken om te beslui- 

ten op de openbaarmaking op verzoek, overeenkomst hoofdstuk 4 en 

5 van de Woo; 

9. Mandateert de teammanager Juridische zaken om in het vervolg een 

Woo-contactpersoon aan te wijzen. 

    

Samenvatting Stichting Risicobeheer 
Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren om in te stemmen 

met de oprichting van en de deelname aan de Stichting Risicobeheer. Deze 

stichting zal de Veiligheidsregio Hollands Midden ondersteuning bieden bij 

de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongeval- 

lenverzekering. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. In te stemmen met de oprichting en deelname aan de Stichting Risico- 

beheer Veiligheidsregio’s door de Veiligheidsregio Hollands Midden; 

2. Geen zienswijze in te dienen 

    

Samenvatting Verrekenen neveninkomsten decentrale politieke 

ambtsdragers 2021 De Gemeentewet verplicht om genoten neveninkomsten van voltijdwethouders 

en de burgemeester teverrekenen. Jaarlijks ontvangen de individuele college- 

leden een uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink- 

rijkrelaties om genoten neveninkomsten te melden. Uit de opgave van neven- 

inkomsten blijkt dat er over het kalenderjaar 2021 voor geen van de individu- 

ele collegeleden een verrekenplicht geldt. 

  

Besluit 
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Het college stelt vast dat: 

1. De burgemeester en de wethouders tijdig en volledig hun opgave van 

inkomsten uit nevenfuncties over het kalenderjaar 2021 hebben afge- 

rond; 

2. Er geen verrekenplicht geldt voor de burgemeester en de wethouders. 

    

Samenvatting Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 SVHW 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de 1e 

Begrotingswijziging 2022 van Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en 

Waardebepaling (SVHW) en een zienswijze in te dienen. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2022 van Samenwer- 

kingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling; 

2. Als zienswijze in te dienen dat de raad van de gemeente Krimpener- 

waard ervan uitgaat dat SVHW zich tot het uiterste blijft inspannen 

om het aantal bezwaren zo laag mogelijk te houden. 

    

Samenvatting Tegemoetkoming verenigingen uit De Waard 
Het college heeft besloten de gemeentelijke sportaccommodaties tussen 16 

december 2021 en 27 januari 2022 aan Blue Sky, OKK Gym, de badminton 

dames, THOR gym en THOR volleybal te verhuren, waarbij dezelfde tarieven 

als die van Zalencentrum De Waard hanteerde in 2021. Het college zag geen 

aanleiding om extra compensatie te verstrekken aan Blue Sky, OKK Gym, de 

badminton dames, THOR gym en THOR volleybal. Tot slot zal het college 

Blue Sky, THOR gym en THOR volleybal een symbolische bijdrage van €150,00 

per vereniging voor sportmaterialen geven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verhuurt tussen 16 december 2021 en 27 januari 2022 de gemeentelijke 

sportaccommodaties aan Blue Sky, OKK Gym, de badminton dames, 

THOR gym en THOR volleybal voor dezelfde tarieven als die Zalencen- 

trum de Waard hanteerde in 2021, voor zolang De Waard ingericht is 

als vaccinatielocatie; 

2. Verstrekt geen extra compensatie aan Blue Sky, OKK Gym, de badmin- 

ton dames, THOR gym, THOR volleybal; 

3. Verstrekt Blue Sky, THOR gym en THOR volleybal een symbolische 

bijdrage in sportmaterialen van €150,00 per vereniging. 

    

  

Gemeenteblad 2022 nr. 257475 9 juni 2022 6 


