
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 11 januari 2022 

  

11 januari 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de leden van de Com- 

missie Ruimtelijke Kwaliteit met terugwerkende kracht te (her)benoemen per 

1 januari 2022. Eén lid wordt herbenoemd, twee nieuwe leden worden be- 

noemd en één lid wordt benoemd als ondersteunend adviseur. De Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit adviseert over de welstands- en monumentenaspecten 

van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De commissie kan verzocht 

worden aanvullend te adviseren op de landschappelijke, archeologische, 

stedenbouwkundige of erfinrichtingsaspecten van aanvragen voor een omge- 

vingsvergunning. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raad voor om in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) de 

benoeming van onderstaand lid met terugwerkende kracht vanaf 01- 

01-2022 te verlengen voor een termijn van 3 jaar (van 1 januari 2022 

tot en met 31 december 2024): 

  

Mw. Ir. S.Loen (landschapsdeskundige) 

2. Stelt de raad voor om in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 

met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022 te benoemen voor een 

termijn van 3 jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024): 

. Mw. Ir. J. van Egmond (voorzitter, gemandateerde) 

Dhr. M. Moerland MA (erfgoed/monumenten) 

3. Stelt de raad voor om met ingang van 1 januari 2022 ontslag te verle- 

nen aan: 

. Dhr. Ing. F. Heldoorn (burgerlid) 

Mw. Ir. W. Voorwinde (voorzitter, gemandateerde) 

4. Stelt de raad voor om in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) het 

volgende lid te benoemen als ondersteunend adviseur met terugwer- 

kende kracht vanaf 01-01-2022 tot de inwerkingtreding van de Omge- 

vingswet: 

. Mw. Ir. W. Voorwinde (ondersteunend adviseur) 

5. Wethouder De Wit wordt gemandateerd voorgaande besluiten gewij- 

zigd vast te stellen als ook een bijbehorende raadsvoorstel. 

    

Samenvatting Molenpark Bergambacht 
In de collegevergadering van 26 oktober zijn aanpassingen gevraagd aan het 

plan Molenpark. Er is door het college extra aandacht gevraagd voor onder 

andere het deel betaalbare woningen in het woningbouwprogramma, de 

ontsluiting van het plangebied, duurzaamheidseisen van de bebouwing en 

participatie met omwonenden. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de plannen 

en in de ruimtelijke uitgangspunten, ook zijn er afspraken gemaakt. 

  

Het college heeft besloten om de afspraken vast te leggen middels een be- 

stuursopdracht, een besluit tot ondertekening van de intentieovereenkomst 

met daarin opgenomen een financieel verzoek en participatieplan en een be- 

sluit tot informeren en voorleggen van de ruimtelijke uitgangspunten aan de 

raad. 

  

Besluit 

Het college stemt in met: 

1. De bestuursopdracht ‘Molenpark, Bergambacht’ ten behoeve van het 

ruimtelijke initiatief voor woningbouwontwikkeling op het plangebied 

Molenpark te Bergambacht. 
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2. De intentieovereenkomst voor het plangebied Molenpark te Bergam- 

bacht. Wethouder De Wit wordt gemandateerd de overeenkomst ge- 

wijzigd vast te stellen. 

3. De ruimtelijke uitgangspunten voor het plangebied Molenpark te 

Bergambacht en legt deze uitgangspunten voor aan de raad door 

middel van bijgaand raadsvoorstel. Wethouder De Wit wordt geman- 

dateerd de ruimtelijke uitgangspunten gewijzigd vast te stellen. 

4. Informeert de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

5. De burgemeester mandateert wethouder L.A. de Wit tot ondertekening 

van de intentieovereenkomst. 

    

Samenvatting Verzoek stichting Vlister Openlucht Baden benoeming 

nieuw bestuurslid Conform de statuten van de stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) heeft 

het stichtingsbestuur het college gevraagd in te stemmen met de benoeming 

van een nieuw bestuurslid. Het college heeft besloten in te stemmen met de 

benoeming van de heer De Graas als nieuw bestuurslid van de stichting. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de benoeming van de heer De Graas als bestuurslid 

van de stichting Vlister Openlucht Baden; 

2. De raad over dit besluit te informeren via een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting V ereniging  N ederlandse  G emeente  Extra A lgemene 

Ledenvergadering Op 13 januari 2022 heeft een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatsgevonden. Het college 

heeft ingestemd met de moties van de gemeenten Eindhoven, Soest en 

Moerdijk en heeft besloten zelf geen gebruik te maken van het recht tot het 

indienen van een motie. Ook heeft het college ingestemd met de resolutie 

inzake de herijking van het gemeentefonds, die door het bestuur van de VNG 

is opgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de moties van de gemeenten Eindhoven, Soest en 

Moerdijk welke tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 

2022 worden behandeld 

2. Besluit zelf geen gebruik te maken van het recht tot het indienen van 

een motie en/of amendement. 

3. Stemt in met de door het bestuur van de VNG opgestelde resolutie 

inzake de herijking van het gemeentefonds. 

4. Mandateert concerncontroller A. Teeuw om namens de gemeente te 

stemmen tijdens de ALV. 

    

Samenvatting R aadsinformatiebrief  jaarwisseling 
Het college heeft ingestemd met een raadsinformatiebrief (RIB) om de raad 

te informeren over het verloop van de jaarwisseling. 

  

Besluit 

Burgemeester Cazemier wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Versterking toezicht gastouderopvang 
Het college heeft besloten het toezicht op gastouderopvang te versterken en 

zet hiervoor structureel extra budget beschikbaar in. Het budget is toegevoegd 

aan de algemene uitkering 2022. In de tussentijdse rapportage 2022 verwerkt 

het college dit voorstel in de begroting. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit het toezicht op de gastouderopvang te versterken door gastou- 

dervoorzieningen vaker te inspecteren; 

2. Zet de hiervoor toegevoegde extra middelen via de algemene uitkering 

in; 

3. Verwerkt dit in de begroting bij de eerste tussentijdse rapportage 2022. 

    

Samenvatting Besteding gelden Nationaal Programma Onderwijs 
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Het college heeft de memo 'Besteding middelen Nationaal Programma' 

vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de gemeente de middelen 

vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zal besteden binnen de voorschool- 

se voorzieningen, het basis onderwijs en het voortgezet onderwijs. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de memo 'Besteding middelen NPO' vast; 

2. Besluit € 135.000,00 van de NPO middelen in te zetten voor Alert4You 

op de basisscholen binnen Krimpenerwaard in 2022; 

3. Besluit de interventies binnen de voorschoolse voorzieningen deels 

vanuit de NPO middelen te bekostigen en aan te vullen met middelen 

vanuit Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB); 

4. Besluit voor de interventies binnen de voorschoolse voorzieningen 

een bedrag van € 50.000,00 vanuit OAB gelden beschikbaar te stellen; 

5. Mandateert de afdelingsmanager Sociaal Domein voor besteding van 

de overige middelen zoals beschreven in de memo. 
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