
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 24 mei 2022 

  

24 mei 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Coördinatieregeling nieuwbouw Schoonhovens College 

en sporthal De Meent Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om voor het project Nieuw- 

bouw Schoonhovens College en sporthal De Meent in Schoonhoven de coör- 

dinatieregeling van toepassing te verklaren. De bestemmingsplanprocedure 

en omgevingsvergunning die nodig zijn voor het project kunnen dan gelijktijdig 

worden voorbereid. Dat zorgt voor een kortere proceduretijd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de gemeenteraad voor de coördinatieregeling op grond van artikel 

3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing te 

verklaren op het project Nieuwbouw Schoonhovens College en 

sporthal De Meent in Schoonhoven, waarbij de volgende onderdelen 

gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt: 

- Het bestemmingsplan; 

- De omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen en zo nodig 

aangevuld met de voor het project noodzakelijke vergunningen volgend 

uit de Wro en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

    

Samenvatting Aanvraag corona noodsteun en energiekosten 2022 

Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Het college heeft een subsidie van € 37.827,36 toegekend aan Stichting Cul- 

tuurhuis Krimpen aan de Lek op basis van haar aanvraag Corona noodsteun. 

Dit bedrag is afkomstig uit het label Lokale culturele voorzieningen welke 

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

Het college wijst de aanvraag van € 34.202,64 ten behoeve van de verhoogde 

energiekosten in 2022 af en besluit hierover een bredere afweging te maken 

waarbij ook de situatie van andere gesubsidieerde instellingen wordt meege- 

wogen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Kent een subsidie van € 37.827,36 toe aan Stichting Cultuurhuis 

Krimpen aan de Lek op basis van haar aanvraag Corona noodsteun 

2022 en dit bedrag is afkomstig uit het label Lokale culturele voorzie- 

ningen welke onderdeel is van het ‘Bestedingsplan coronagelden ge- 

meentefonds 2021 Q2’. 

2. Wijst de aanvraag van € 34.202,64 ten behoeve van de verhoogde 

energiekosten in 2022 af en besluit hierover een bredere afweging te 

maken waarbij ook de situatie van andere gesubsidieerde instellingen 

wordt meegewogen. 

    

Samenvatting Fietsroute Lekkerkerk - Krimpen aan den IJssel 
Het college heeft een start gemaakt met de realisatie van een samenhangende, 

vlotte en veiligere fietsroute tussen Lekkerkerk en Rotterdam. De nu al een 

veelgebruikte fietsroute voor scholieren en woon-werkverkeer krijgt daarmee 

een rode coating en midden geleider. Samen met andere wegbeheerders 

wordt de route zo veiliger voor de fietsers. De bereikbaarheid voor andere 

weggebruikers via deze wegen veranderd niet. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Bij de herinrichting van de Tiendweg west, Meent en Tiendweg uit te 

gaan van de schetsontwerp zoals afgestemd voor de route vanaf 

Lekkerkerk tot Rotterdam. 

    

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 
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Het college: 

1. Stemt in met de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 

2024-2026 

2. Biedt de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024- 

2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. 

3. Wethouder Boere wordt gemandateerd de tekst over de mjp Gebouwen 

(pagina 32) eventueel gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting R egionale Projectenlijst Woningbouw  2021 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de Regionale Projec- 

tenlijst Woningbouw Midden-Holland 2021. De Regionale Projectenlijst Wo- 

ningbouw geeft inzicht in de actuele woningbouwplannen met 10 en meer 

nieuwbouwwoningen van de gemeenten in de regio Midden-Holland. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst Woning- 

bouw Midden-Holland 2021. 

    

Samenvatting Spoorzone 
Het college houdt vast aan de stedenbouwkundige opzet voor de Spoorzone, 

maar laat wel een nieuw ontwerp maken voor de twee blokjes eengezinswo- 

ningen met sheddaken langs de Spoorstraat. Het nieuwe ontwerp blijft een 

rijwoning, maar de woningen krijgen een meer klassieke uitstraling zoals de 

bewoners wensen. Bij de overige woningen wordt ook het kleurgebruik van 

het metselwerk en materialisatie heroverwogen. Tenslotte wordt er gezocht 

naar een optimale indeling, zodat de hoogste rijwoningen het verst van de 

bestaande bebouwing komen te staan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de aanpassing van het ontwerp van de twee blokjes met 

sheddaken en de inpassing, waar onder het kleurgebruik van het 

metselwerk, van de andere woningen. 

2. Stemt in met de bijgevoegde concept brief met bijlagen aan de bewo- 

ners; 

3. Informeert de gemeenteraad door het toezenden van de bewoners 

brief. 

4. Wethouder De Wit wordt gemandateerd, na ambtelijke afstemming, 

verantwoordelijkheid aan te passen voor de bijlagen. 

    

Samenvatting Stand van zaken i nzameling en  h armonisatie  oud 

papier en karton (OPK) Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken van de inzameling 

en harmonisatie oud papier en karton (OPK), 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de stand van zaken van de Inzameling en harmoni- 

satie OPK. 

    

Samenvatting 1e tussentijdse rapportage 2022 
In de eerste tussentijdse rapportage 2022 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 effec- 

ten uit deze rapportage vormen de input voor de kadernota 2023. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de eerste tussentijdse rapportage 2022; 

2. Biedt de eerste tussentijdse rapportage 2022, inclusief de hieruit 

voortvloeiende begrotingswijziging, ter vaststelling aan de gemeente- 

raad aan. 

    

Samenvatting Accountantsverklaring verantwoording 2021 
Het college heeft besloten om af te wijken van de bepaling in de Algemene 

subsidieverordening 2019 waarbij bij de verantwoording van de jaarlijkse 

subsidies van 2021 boven de € 50.000,- een controleverklaring moet worden 

aangeleverd. In plaats hiervan kunnen organisaties die het betreffen volstaan 
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met een accountantscontrole welke aansluit bij de bedrijfsvoering van de 

gesubsidieerde 

instelling. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijkt af van de Algemene subsidieverordening artikel 16, lid 2, sub d 

waarin bij de verantwoording van de jaarlijkse subsidies van 2021 van 

boven de € 50.000,- een controleverklaring wordt gevraagd en stelt 

gesubsidieerde instellingen die het betreffen in de gelegenheid een 

accountantscontrole aan te leveren welke aansluit bij de bedrijfsvoering 

van de betreffende instellingen. 

    

Samenvatting Bestemmingsplan waterwinveld Rodenhuis 
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de wijzi- 

ging van het drinkwater winveld Rodenhuis in Bergambacht en legt dat ont- 

werp ter inzage. Met het plan wordt het winveld duurzaam heringericht. Een 

deel van de winputten worden vervangen en verplaatst naar aangrenzende 

percelen ten noorden van het huidige winveld. Dit is nodig omdat een aantal 

winputten het einde van hun levensduur naderen. In het belang van de 

drinkwatervoorziening moeten de putten tijdig worden vervangen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan winveld Rodenhuis, 

Bergambacht met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2022BG053-ON01; 

2. Legt het ontwerpbestemmingsplan winveld Rodenhuis, Bergambacht 

met IDN-code NL.IMRO.1931. BP2022BG053-ON01 ter inzage; 

3. Stelt voor het ontwerpbestemmingsplan geen (ontwerp)exploitatieplan 

op; 

4. Verleent in principe medewerking aan de omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden. 

    

Samenvatting Bestuursverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de bestuursverklaring Cul- 

tuureducatie met Kwaliteit 2021. De burgemeester heeft besloten om de 

Wethouder Cultuur te mandateren om deze verklaring te ondertekenen. Ook 

heeft hij besloten om de Teamleider van het Team Advies Sociaal Domein, 

vanaf 2022, te mandateren om deze, jaarlijks terugkerende verklaring, te on- 

dertekenen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursverklaring Cultuureducatie 

met Kwaliteit 2021. 

  

De burgemeester besluit: 

1. De Portefeuillehouder Cultuur te mandateren om deze verklaring te 

ondertekenen. 

2. De Teamleider van het Team Advies Sociaal Domein te mandateren 

om vanaf 2022 deze jaarlijks terugkerende verklaring te ondertekenen. 

    

Samenvatting V aststellen ontwerpbestemmingsplan Kattendijk 161, 

Gouderak Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kattendijk 

161, Gouderak’ en brengt het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Hiermee 

wordt een deel van de agrarische bestemming met bouwvlak omgezet naar 

de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin-landschapswaarden’ om de bouw mogelijk 

te maken van een compensatiewoning ter vervanging van een gesloopte 

woning in het kader van de uitkoopregeling woningen onder de hoogspan- 

ningsverbinding. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de Nota van beantwoording overlegreacties bestemmingsplan 

‘Kattendijk 161, Gouderak’ vast; 

2. Stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan Kattendijk 161, Gouderak; 

3. Legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kattendijk 161, Gouderak; met 

IDN-code NL.IMRO.1931.BP2004BG013-ON01 gedurende zes weken 

ter inzage; 
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4. Stemt in met de concept- anterieure overeenkomst voor Kattendijk 

161 te Gouderak; 

5. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Ledverlichting voetbalaccommodaties 
Heft college heeft besloten de veldverlichting op voetbalaccommodaties op 

natuurlijke momenten te vervangen door ledverlichting. Een voetbalvereniging 

wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor de ledverlichting die zij tijdens het 

harmonisatieproces hebben aangebracht en waarvoor zij niet eerder is gecom- 

penseerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Vervangt de veldverlichting op voetbalaccommodaties op natuurlijke 

momenten door ledverlichting; 

2. Compenseert vv Spirit met € 20.600 voor de recent aangebrachte 

ledverlichting; 

3. Informeert de raad hierover. 
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