
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 23 augustus 2022 

  

23 augustus 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Klachtenbehandeling: aangepast protocol en proces 
Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Krimpener- 

waard over klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard is het 

Protocol Klachtenbehandeling en het Proces Klachtbehandeling gewijzigd. 

Het college heeft het Protocol Klachtenbehandeling gemeente Krimpenerwaard 

2022 en het Proces Klachtenbehandeling vastgesteld. Daarnaast heeft het 

college kennisgenomen van de bestuursopdracht ‘Project Het Goede Gesprek’. 

Het college heeft de raad voorgesteld het Protocol en het Proces eveneens 

vast te stellen voor zover het klachten betreft gericht tegen de raad. 

  

Besluit 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden 

betreft: 

1. Stellen het Protocol Klachtenbehandeling gemeente Krimpenerwaard 

2022, voor zover het de behandeling van klachten die het college en 

de organisatie betreffen, vast en trekken het Protocol Klachtenbehan- 

deling, vastgesteld op 21 december 2021, in; 

2. Stellen het Proces Klachtenbehandeling, voor zover het de behandeling 

van klachten die het college en de organisatie betreffen, vast en trekken 

het Proces Klachtenbehandeling, vastgesteld op 17 april 2018, in; 

3. Nemen kennis van de bestuursopdracht ‘Project Het Goede Gesprek’; 

4. Stemmen in met het voorstel om de raad: 

a. het Protocol Klachtenbehandeling gemeente Krimpenerwaard 2022 

vast te laten stellen, voor zover het klachten betreft gericht aan de 

raad, en; 

b. het Proces Klachtenbehandeling vast te laten stellen, voor zover het 

klachten betreft gericht aan de raad. 

    

Samenvatting Aanpassing Dienstverleningsovereenkomst met I 

ngenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) Het college heeft ingestemd met de wijziging van artikel 8 van de dienstverle- 

ningsovereenkomst met IBKW. Met dit artikel wordt IBKW zekerheid geboden 

over het totaal aantal af te nemen uren. 

  

Besluit 

Het college stemt in met de wijziging van artikel 8 van de Dienstverlenings- 

overeenkomst met IBKW. 

    

Samenvatting Nota Integraal Veiligheidsbeleid 
Het college heeft de raad verzocht om de Nota Integraal Veiligheidsbeleid 

2023-2026 vast te stellen. In deze nota zijn prioriteiten met betrekking tot het 

Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente Krimpenerwaard voor de periode 

2023-2026 opgenomen. 

  

Besluit 

Het college verzoekt de raad de Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 

vast te stellen. 

    

Samenvatting Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 

-  Subsidieaanvraag  2022 Het college heeft ingestemd met de subsidieaanvraag Impulsregeling Ruim- 

telijke Adaptatie voor het jaar 2022, die via de Werkregio Midden-Holland tot 

stand is gekomen en heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In deze 

werkregio werken gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingsdienst, 

GGD en Veiligheidsregio samen om klimaatadaptatie te bevorderen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de subsidieaanvraag Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie 

voor het jaar 2022; 
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2. Informeert de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 

proces en de aanpak van de subsidieaanvraag Impulsregeling Ruim- 

telijke Adaptatie, evenals de lokale stand van zaken met betrekking tot 

klimaatadaptatie. 

3. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder om de definitieve 

subsidieaanvraag en de uit de verdere procedure voortkomende do- 

cumenten namens de gemeente te ondertekenen. 

    

Samenvatting Vaststelling bestemmingsplan 'Kadijk 4B t/m 4E 

Bergambacht' Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan 

Kadijk 4B t/m 4E Bergambacht gewijzigd vast te stellen. In dit bestemmingsplan 

wordt de bestemming ‘Bedrijf’ met daarbij horende bedrijfswoningen omgezet 

naar de bestemming ‘Wonen’. Het bestemmingsplan faciliteert de planologi- 

sche omzetting van de vier bestaande bedrijfswoningen naar vier burgerwo- 

ningen. Hiermee worden vier woningen toegevoegd aan de vrije woningmarkt 

op een binnenstedelijke locatie. Vanwege ingediende zienswijze worden bij 

de vaststelling enkele aanpassingen voorgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de Nota van beantwoording zienswijzen 'Kadijk 4B tot 

en met 4E Bergambacht'. 

2. Stemt in met het (gewijzigde) bestemmingsplan 'Kadijk 4B t/m 4E 

Bergambacht' met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2102DK048-VG01; 

3. Stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Kadijk 4B tot 

en met 4E Bergambacht' met planidentificatiecode NL.IM- 

RO.1931.BP2102DK048-VG01 gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Voortgangsrapportages  Integraal Beleidsplan Open- 

bare Ruimte (IBOR) en verbreed Gemeentelijk Riole- 

ringsplan ( vGRP ) 

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportages van de 

projecten IBOR/vGRP. Deze omvatten periode 2 (nov/dec 2021 en jan/feb 2022) 

en periode 3 (maart-mei 2022). De effecten hiervan worden in de 2e tussen- 

tijdse rapportage 2022 verwerkt. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Van de voortgangsrapportages periode 2 en periode 3 kennis te nemen; 

2. De effecten van deze voortgangsrapportages in de 2e tussentijdse 

rapportage 2022 te verwerken. 
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