
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 13 september 2022 

  

13 september 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Tijdelijke huisvesting  Ingenieursbureau Krimpener- 

waard (IBKW) Het college heeft besloten in te stemmen met de tijdelijke huisvesting van 

het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) op het Raadhuisplein in 

Krimpen aan den IJssel. De financiële effecten worden verwerkt in de P&C- 

cyclus. De raad is middels een raadsinformatiebrief (RIB) over het besluit 

geïnformeerd. IBKW wordt verzocht om met een aanpak voor definitieve 

huisvesting te komen, waarin onder andere kaders en eisen zij opgenomen 

over locatie en budget. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel van IBKW voor tijdelijke huisvesting 

in de Rabobank in Krimpen aan den IJssel voor maximaal 1+1 jaren; 

2. In te stemmen met de geleidelijk stijgende tarieven en deze op te ne- 

men in de begroting via de tweede tussenrapportage 2022; 

3. In te stemmen met de opdracht van € 75.000 voor de aanschaf van 

meubilair, verhuizing en overige inventaris. 

4. De raad te informeren middels bijgevoegde RIB; 

5. IBKW te verzoeken voor 1 mei 2023 een aanpak voor definitieve huis- 

vesting te presenteren met daarin een programma van eisen met ka- 

ders voor zaken als locatie en budget. 

  

De burgemeester besluit: 

6. Wethouder Wassink voor ondertekening van de overeenkomsten, 

voortvloeiend uit dit besluit, te machtigen. 

    

Samenvatting Evaluatie Kinderopvang Plus 
De pilot Kinderopvang Plus is geëvalueerd en laat succesvolle resultaten zien. 

In deze trajecten worden kinderen met een ondersteunings- en opvangvraag, 

waar mogelijk, met extra begeleiding in de reguliere kinderopvang geplaatst. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de evaluatie Kinderopvang Plus. 

2. Stuurt de raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Kwaliteitsmonitor over 2021 
Het college heeft ingestemd met de kwaliteitsmonitor over 2021 en heeft de 

raad hierover geïnformeerd. De kwaliteitsmonitor is ter kennisgeving ook 

aangeboden aan de Adviesraad Sociaal domein en de Cliëntenraad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de kwaliteitsmonitor over 2021; 

2. Informeert de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. Informeert tevens de Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraad. 

    

Samenvatting Rapport Nationale ombudsman ‘Met te weinig genoe- 

gen nemen’ Het college heeft kennisgenomen van het rapport ‘Met te weinig genoegen 

nemen’ van de Nationale Ombudsman, waarin onderzoek wordt gedaan naar 

het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel 

kwetsbare positie. 
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Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van 

de Nationale ombudsman; 

2. Stemt in met de schriftelijke reactie aan de Nationale ombudsman; 

3. Informeert de raad, Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein 

via een raadsinformatiebrief. 
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