
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 20 september 2022 

  

20 september 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Aanvullend krediet Noodhaven Schoonhoven 
Het college heeft de raad gevraagd om een aanvullend krediet van €375.000,- 

voor de afronding van de Noodhaven en daarmee de afronding van project 

Buiten de Veerpoort. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit de raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar 

te stellen van €375.000,- voor de afronding van de Noodhaven met 

bijbehorende haveninrichting; 

2. Besluit de raad voor te stellen om het aanvullende krediet af te 

schrijven in 30 jaar en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten 

(circa €15.000,- per jaar) te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 

2024; 

3. Mandateert de teammanager van team projecten om opdracht te 

verstrekken aan Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen voor een 

opdracht tot €375.000,-. 

De burgemeester: 

4. Machtigt de teammanager van het team projecten om tot onderteke- 

ning van de opdracht over te gaan. 

    

Samenvatting Invoeren versnelde aanvraag als reguliere werkwijze 

Wmo Vanwege de weer opgelopen wachtlijst bij openstaande meldingen Wmo is 

gekozen om de succesvolle versnelde aanvraag te verbreden en toe te passen 

op alle meldingen Wmo. De consulent kan uiteraard afwijken van de versnelde 

aanvraag als dit niet voldoende is bij een melding. Dan wordt alsnog gebruik 

gemaakt van de reguliere werkwijze. De uitbreiding van het inzetten van de 

versnelde aanvraag is voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 

2022. In oktober 2022 vindt een evaluatie plaats over de inzet van de versnelde 

aanvraag. 

Vooruitlopend op de nieuwe verordening heeft het college deze uitbreiding 

van de versnelde aanvraag vastgesteld in verband met de verantwoording 

in de Interne Controle. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het uitbreiden van de versnelde aanvraag als standaard 

werkwijze met terugwerkende kracht per 1 juli 2022; 

2. Informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Voorontwerpbestemmingsplan Gemeentehuis, Provin- 

cialeweg 5a,  Bergambacht Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Gemeen- 

tehuis, Provincialeweg 5a, Bergambacht en legt dit voorontwerp bestemmings- 

plan gedurende vier weken ter inzage. Tevens wordt er binnen de terinzage- 

termijn een informatieavond belegd en wordt de raad geïnformeerd over de 

ter inzage legging. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan Gemeentehuis, Pro- 

vincialeweg 5a, Bergambacht zoals opgenomen in de bijlagen bij dit 

voorstel; 

2. Stemt in met het concept beeldkwaliteitsplan als onderdeel van het 

ontwerp stedenbouwkundig plan zoals opgenomen in bijlage 5 van 

dit voorstel; 

3. Legt het voorontwerp bestemmingsplan Gemeentehuis, Provincialeweg 

5a, Bergambacht voor een termijn van vier weken ter inzage, waarbin- 

nen een informatiebijeenkomst wordt belegd; 

Nr. 444060 

GEMEENTEBLAD 6 oktober 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard 

Gemeenteblad 2022 nr. 444060 6 oktober 2022 1 



4. Stelt de gemeenteraad vanaf 27 september 2022 met een raadsinfor- 

matiebrief op de hoogte van de ter inzagelegging. 

5. Portefeuillehouders wordt gemandateerd de raadsinformatiebrief ge- 

wijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Besluit Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden tot 

fusie met Stichting Openbaar Voortgezet Het college heeft besloten een positief advies te geven ten aanzien van het 

voornemen van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden om een fusie aan Onderwijs ‘Willem de Zwijger College’ Papen- 

drecht/Hardinxveld-Giessendam te gaan met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs ‘Willem de Zwijger 

College’ Papendrecht/Hardinxveld-Giessendam. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Geeft een positief advies ten aanzien van het voornemen van Onder- 

wijsgroep Zuid-Hollandse Waarden om een fusie aan te gaan met 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs ‘Willem de Zwijger College’; 

2. Stemt in met de bijgevoegde brief en verstuurt deze aan Onderwijs- 

groep Zuid-Hollandse Waarden. 

    

Samenvatting LEADER 2023-2027 
Het college heeft besloten een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op te laten 

stellen. Deze strategie beschrijft lokale doelen waarvoor subsidie kan worden 

aangevraagd. Deze subsidies zijn onderdeel van het Europese programma 

LEADER 2023-2027 en moeten worden besteed aan plattelandsontwikkeling 

en landbouwprojecten op het gebied van klimaat, water en biodiversiteit. 

Deze doelen sluiten aan bij de doelen van het Nationaal Programma Landelijk 

Gebied (NPLG) en de ambities in het collegeakkoord 2022-2026 over o.a. ons 

buitengebied en korte ketens. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het opstellen van een Lokale Ontwikkelingsstrategie 

LEADER 2023-2027. 
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