
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 30 augustus 2022 

  

30 augustus 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Beheerplan vastgoed 2022 
Het college heeft de raad voorgesteld om het Beheerplan vastgoed 2022 vast 

te stellen, hiervoor aanvullend €475.000 te begroten en een investeringsbudget 

van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van het gemeen- 

telijke maatschappelijke vastgoed. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen om: 

1. Het Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2022 vast te stellen, hiervoor 

aanvullend structureel €475.000 te storten in de voorziening onderhoud 

gebouwen en dit vanaf 2022 mee te nemen in de begroting; 

2. Een onderzoeksopdracht in te stellen naar de toekomstmogelijkheden 

van sporthal de Walvis en om alleen noodzakelijk onderhoud uit te 

voeren voor dit gebouw, totdat er duidelijkheid is over de toekomst 

van deze sporthal; 

3. Voor het uitwerken van een strategisch verduurzamingsplan (route- 

kaart) en het verduurzamen van de gemeentelijke sportgebouwen een 

investeringsbudget van € 3 miljoen beschikbaar te stellen; 

a. dit te onttrekken uit de reserve Enecogelden en dit bedrag te storten 

in de reserve Dekking kapitaallasten; 

b. de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten ten laste te brengen 

van de reserve Dekking kapitaallasten; 

c. indien mogelijk, al het aan de verduurzaming gerelateerde onderhoud 

van de sportgebouwen mee te nemen in de beoogde verduurzamings- 

slag. 

4. De financiële gevolgen te verwerken in de 2e Tussentijdse rapportage 

2022 en meerjarenbegroting 2023-2026. 

    

Samenvatting Meerjarig  onderhoudersplan  sportmaterialen  binnen- 

sport Om de kwaliteit van sportmaterialen in alle sportzalen op een veilig niveau 

te houden heeft het college ingestemd met een meerjarenonderhoudsplan 

sportmaterialen. Dit voor het onderhouden van het sportmateriaal op een 

sobere doch doelmatige manier. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportmaterialen 

voor het tijdig vervangen van sportmaterialen naar aanleiding van de 

jaarlijkse veiligheidskeuringen; 

2. Verwerkt de financiële consequenties in de 2e Tussentijdserapportage 

2022. 

    

Samenvatting Ontwerp  bestemmingsplan en ontwerp  omgevings- 

vergunning sporthal De Meent en  Schoonhovens 

College 

Het plan omvat het realiseren van vervangende nieuwbouw van het 

Schoonhovens College en sporthal De Meent in Schoonhoven Noord. Doordat 

de gemeente de wettelijke plicht heeft om te zorgen voor adequate huisvesting 

voor scholen kan de herontwikkeling en de verplaatsing van het Schoonhovens 

College en de sporthal in één keer worden uitgevoerd. Het plan vergroot de 

ruimtelijke kwaliteit in het gebied. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien in het kostenverhaal 

anderszins is voorzien; 

2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan School- en sportlo- 

catie Schoonhoven Noord met plancode NL.IMRO.1931.BP2009DK026- 
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ON01 en de ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk SXO- 

20221854; 

3. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp vergunning ter inzage 

te leggen. 

    

Samenvatting Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid aanpak 

energiebesparende maatregelen energiearmoede Het college heeft besloten om nationaal aan te besteden voor de aanpak 

energiebesparende maatregelen energiearmoede en wijkt daarmee af van 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besteedt de aanpak energiebesparende maatregelen energiearmoede 

nationaal aan en wijkt daarmee af van het inkoop- en aanbestedings- 

beleid; 

2. Mandateert de teammanager Advies Ruimtelijke Ontwikkeling voor 

ondertekening van de offerte en opdrachtverlening. 

    

Samenvatting Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023 
Het college heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van de ledenraadple- 

ging voor de komende cao-onderhandelingen. De cao Gemeenten loopt af 

op 2 januari 2023. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 

31 augustus 2022. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten 

voor de VNG voor de onderhandelingen over een volgende cao. De arbeids- 

voorwaardennota bevat voorstellen voor hybride werken en duurzaam ver- 

plaatsen, bovenwettelijke sociale zekerheid, duurzame inzetbaarheid, een 

aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en een financiële 

paragraaf. 

  

Besluit 

Het college stemt in met de voorstellen voor de ledenraadpleging over de 

conceptarbeidsvoorwaardennota 2023 over: 

1. structureel maken van de thuiswerkvergoeding passend binnen het 

fiscale regime; 

2. een studie over een duurzame mobiliteitsregeling met voldoende oog 

voor bestaande lokale afspraken; 

3. de wens om de bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen te her- 

zien; 

4. het verbeteren van toelagen voor binnen de bijzondere regeling voor 

werktijden; 

5. het niet verder uitwerken van landelijke afspraken over duurzame in- 

zetbaarheid en die vrijheid neer te leggen bij de organisatie en de 

werknemer; 

6. diverse verbeter voorstellen om regelingen begrijpelijk en uitvoerbaar 

te houden; 

7. een passende salarisverhoging; 

8. het college machtigt de gemeentesecretaris om namens de gemeente 

een stem uit te brengen. 
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