
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 21 juni 2022 

  

21 juni 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Meicirculaire 2022 
Op 1 juni jl. is de meicirculaire 2022 verschenen. Deze circulaire heeft financi- 

ële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2022. Het college heeft besloten 

deze financiële gevolgen te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022 en 

meerjarenbegroting 2023 en hierover de raad geïnformeerd door middel van 

een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De structurele financiële gevolgen van de meicirculaire 2022 te verwer- 

ken in de 2e tussenrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023; 

2. De raad te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2022 en 

de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Verwijderingsverzoek van persoonsgegevens en ver- 

vroegde vernietiging Het college van burgemeester en wethouders heeft gehoor gegeven aan het 

verzoek van verzoeker om in het kader van de Algemene verordening gege- 

vensbescherming (AVG) de (persoons)gegevens die wij van deze persoon in 

ons systeem verwerken te verwijderen en vernietigt tevens de 5 zaken van 

verzoeker. Daarnaast heeft het college besloten om in de toekomst besluiten 

tot vervroegde vernietiging te mandateren aan de teammanager Informatiema- 

nagement en DIV. 

  

Besluit 

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

besluiten: 

1. Gehoor te geven aan het verzoek om in het kader van de AVG alle 

persoonsgegevens van verzoeker te vernietigen; 

2. Over te gaan tot vervroegde vernietiging van een vijftal zaken van 

verzoeker; 

3. Mandaat te verlenen aan de teammanager Informatiemanagement en 

DIV om in het vervolg een besluit te nemen tot vervroegde vernietiging. 

    

Samenvatting Opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de derde langdurige opvanglo- 

catie die gerealiseerd is op het voormalige IJsbaanterrein in Lekkerkerk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de raadsinformatiebrief (RIB) en persbericht over derde 

langdurige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. 

    

Samenvatting Nieuw gemeentehuis 
Het college heeft ingestemd met de presentatie voor de beeldvormende 

commissie Ruimte en Financiën van 21 juni 2022 over de locatie van het 

nieuwe gemeentehuis. Daarnaast heeft zij kennisgenomen van het verslag 

van de bewonersbijeenkomst over het nieuwe gemeentehuis van 13 juni 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van en stemt in met de presentatie voor de beeldvor- 

mende commissie Ruimte en Financiën van 21 juni 2022; 

2. Neemt kennis van het verslag van de bewonersbijeenkomst van 13 

juni 2022. 

    

Samenvatting Veerdienst Gouderak-Moordrecht 
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Het college heeft besloten de structurele bijdrage in het exploitatietekort van 

de veerdienst Gouderak-Moordrecht per 1 juli 2022 te verlengen tot 1 juli 

2028. Deze bijdrage wordt gedekt uit de beschikbare middelen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De structurele bijdrage, onder voorbehoud van goedkeuring van de 

gemeenteraad voor verhoging van het jaarlijkse budget, aan het be- 

grotingstekort van de veerdienst Moordrecht-Gouderak te verlengen 

en te verhogen tot 96.000 euro per jaar; 

2. Deze bijdrage uit de beschikbare middelen te dekken. 

    

Samenvatting Moties  Algemene Ledenvergadering Vereniging Ne- 

derlandse Gemeenten 29-06-2022 Het bestuur van de VNG heeft voorgesteld een aantal moties uit eerdere jaren 

(waaronder moties van de Krimpenerwaard et al.) met een verzamelbesluit 

af te doen en verder mee te nemen in de onderhandelingen met het Rijk. Het 

VNG-bestuur ziet daarmee te makkelijk af van de door de leden gewenste 

druk op de gesprekken met het Rijk. Het college heeft daarom besloten tegen 

afdoening van deze moties te stemmen. Naast moties over de herijking van 

het gemeentefonds en de hoogte van de uitkering aan gemeenten betreft het 

onder andere ook moties over het sociaal domein, het klimaatakkoord en de 

omgevingswet. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Niet in te stemmen met het voorstel tot afdoening van de moties als 

bedoeld in agendapunt 10 van de ALV van de VNG dd 29- juni 2022 

2. In te stemmen met de overige voorstellen van de agenda behoudens 

eventuele nazending van moties. 

3. Burgemeester Bouvy-Koene wordt gemandateerd namens de gemeente 

te stemmen. 
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