
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 5 juli 2022 

  

5 juli 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting B urgerpeiling 2022 
In april is een burgerpeiling uitgezet. In deze burgerpeiling geven inwoners 

hun mening over de woon-en leefomgeving, relatie met de gemeente, ge- 

meentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. De resultaten van de burger- 

peiling zijn kort samengevat in een raadsinformatiebrief, waarbij het college 

heeft aangegeven waar ze trots op is en op welke punten actie nodig is. 

  

Besluit 

Het college informeert de raad over de uitkomsten van een burgerpeiling. 

Wethouder Van der Hek wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Noodhaven Schoonhoven 
Er wordt gestart met het vervangen van de damwand van de noodhaven in 

Schoonhoven. De raad is hierover door het college geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit om te starten met de uitvoering van de Noodhaven met uitzon- 

dering van de haveninrichting; 

2. Mandateert wethouder Boere om de RIB gewijzigd vast te stellen; 

3. Mandateert de teammanager van team projecten om opdracht te 

verstrekken aan Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen voor een 

opdracht tot €700.000,-; 

4. De burgemeester machtigt de teammanager voor ondertekening van 

de opdracht. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan IJsseldijk-Noord  148, 

Ouderkerk aan den IJssel Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan ‘IJssel- 

dijk-Noord 148, Ouderkerk aan den IJssel’ vast te stellen. Het plan maakt het 

mogelijk de bestaande ligboxenstal uit te breiden en meer voeropslag 

(sleufsilo’s) te realiseren ten behoeve van de uitbreiding van het ter plaatse 

gevestigde melkveehouderijbedrijf. Daartoe wordt in het agrarisch bouwvlak 

vergroot. Over het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen 

zijn geen zienswijzen ingediend. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het bestemmingsplan ‘IJsseldijk-Noord 148, Ouderkerk 

aan den IJssel’ met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2108BG051-VG01; 

2. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘IJsseldijk-Noord 

148, Ouderkerk aan den IJssel’ met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2108BG051-VG01 vast te stellen; 

3. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Tiendweg West 30a en 

naast Tiendweg West 8b, Lekkerkerk Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Tiendweg-West 

30A en perceel naast Tiendweg-West 8B, Lekkerkerk’ gewijzigd vast te stellen. 

Het plan voorziet in het herbestemmen van een agrarisch bedrijf naar wonen 

op Tiendweg-West 30A en het realiseren van een nieuwe (extra) woning op 

een perceel naast Tiendweg-West 8B in Lekkerkerk. Naar aanleiding van de 

ingediende zienswijzen wordt het bouwvlak voor de woning op het perceel 

naast Tiendweg-West 8B enkele meters opgeschoven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de Nota van beantwoording van zienswijzen en ambts- 

halve wijzigingen; 
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2. Stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Tiendweg-West 

30A en perceel naast Tiendweg-West 8B, Lekkerkerk’, met planidenti- 

ficatienummer NL.IMRO.1931.BP2107BG031-VG01 gewijzigd vast te 

stellen; 

3. Stelt de gemeenteraad voor geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Tijdelijk stopzetten behandeling principe-verzoeken 
Het college heeft besloten de raad te informeren over het tijdelijk stopzetten 

van de behandeling van principeverzoeken. Er is onvoldoende capaciteit be- 

schikbaar om de toegenomen hoeveelheid verzoeken af te kunnen handelen. 

  

Besluit 

Het college informeert de gemeenteraad over het tijdelijk stopzetten van de 

behandeling van principe-verzoeken. Wethouder Boere wordt gemandateerd 

de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Jaarprogramma 2023 regionale taken Sociaal Domein 
Het jaarprogramma 2023 regionale taken Sociaal Domein wordt ter consultatie 

voorgelegd aan de vijf betrokken colleges. Hiermee zijn de colleges in de ge- 

legenheid geweest lokale kaders en accenten mee te geven ten behoeve van 

de beoogde vaststelling in het najaar van 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het concept jaarprogramma 2023 regionale taken 

Sociaal Domein; 

2. Geeft lokaal gerichte kaders en/of accenten mee aan dit jaarprogramma 

voor 2023. 

    

Samenvatting Steunfonds Corona voor Cultuur in de Krimpenerwaard 
Het college heeft besloten de tijdelijke regeling Steunfonds Corona voor 

Cultuur in de Krimpenerwaard, van € 125.000,- vast te stellen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De tijdelijke regeling Steunfonds Corona voor Cultuur in de Krimpe- 

nerwaard, van € 125.000,- vast te stellen. 

    

Samenvatting Uitkomsten monitoring woonruimteverdeling 2021 
Het college heeft kennisgenomen van de monitoring van de woonruimtever- 

deling 2021. Door middel van een raadsinformatiebrief (RIB) informeert het 

college de raad over de uitkomsten van deze jaarrapportage. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de ‘Rapportage monitoring woonruimteverdeling 2021’; 

  

2. Stemt in met de RIB. 

    

Samenvatting Uitvoeringsplan mensenhandel 
Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsplan sluitende aanpak men- 

senhandel. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om 

mensenhandel zóveel mogelijk te voorkomen. 

  

Besluit 

Voorgesteld besluit: 

1. Het college stemt in met het uitvoeringsplan sluitende aanpak men- 

senhandel. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Oost- Vlisterdijk  28 Vlist 
Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 

28 Vlist vast te stellen. Dit perceel betreft een voormalige agrarische bedrijfs- 

locatie. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd geleden beëindigd 

en de bestemming is al eerder omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Op 

het perceel is nog ca. 800 m2 aan voormalige agrarische bebouwing aanwezig. 

Hiervan wordt 700m2 gesloopt en hiervoor in de plaats wordt een nieuwe 

woning gerealiseerd. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken 

wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 28 Vlist, met kenmerk NL.IM- 

RO.1931. BP2211BG016-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 
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2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Provincialeweg Oost 49 

Haastrecht Het college heeft de raad voorgesteld het Bestemmingsplan Provincialeweg 

Oost 49 Haastrecht ongewijzigd vast te stellen. Op deze locatie is een veehou- 

derij gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd. 

Het voortzetten van een grondgebonden veehouderij is vanwege de schaal- 

vergroting en strengere milieueisen voor de eigenaar niet langer een reële 

optie. Ook is het bedrijf verouderd en daardoor niet meer geschikt voor een 

agrarisch bedrijf. In verband hiermede wordt bestemming 'Agrarisch met 

waarden' omgezet naar 'Wonen' en wordt ca. 1000m2 aan bedrijfsbebouwing 

gesloopt om de nieuwbouw van een woning mogelijk te maken. Met dit be- 

stemmingsplan wordt de voorgestane ontwikkeling mogelijk gemaakt. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan Provincialeweg Oost 49 Haastrecht, met kenmerk 

NL.IMRO.1931.BP2105BG022-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Zomermandaat college 2022 - 2026 
Voor een rechtsgeldig collegebesluit moet ten minste de helft van het aantal 

collegeleden aanwezig zijn. In de zomermaanden zal niet altijd aan dit quorum 

voldaan kunnen worden. Om de besluitvorming door te laten gaan, heeft het 

college voor de hele collegeperiode van 4 jaar een mandaatbesluit genomen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt een zomermandaat voor de maanden juni, juli en augustus vast; 

2. Bepaalt dat het zomermandaat per 5 juli 2022 tot en met 31 augustus 

2026 in werking treedt; 

3. Trekt het zomermandaat 2018-2022, dat is vastgesteld op 17 juni 2019, 

in. 
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