
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 27 september 2022 

  

27 september 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Bestemmingsplan Dorpsstraat 69 - Krimpen aan de 

Lek Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het rea- 

liseren van een nieuwe bedrijfshal op het perceel Dorpsstraat 69 in Krimpen 

aan de Lek. Met het plan wordt het bouwvlak en de toegestane hoogte van 

de bebouwing aangepast. Het bouwvlak komt verder van de woningen af te 

liggen en tussen de woningen en de bedrijfshal wordt een groenvoorziening 

gerealiseerd. De maximaal toegestane milieucategorie wordt voor het hele 

plangebied gelijk getrokken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 69, Krimpen 

aan de Lek met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2206BT020-ON01; 

2. Legt het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 69, Krimpen aan de 

Lek met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2206BT020-ON01 ter inzage; 

3. Stelt voor het ontwerpbestemmingsplan geen (ontwerp)exploitatieplan 

op. 

    

Samenvatting V aststellen ontwerp-bestemmingsplan 'I J sselgaarde, 

Ouderkerk aan den I J ssel' Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp- 

bestemmingsplan ‘IJsselgaarde, Ouderkerk aan den IJssel’ ter inzage te leggen. 

Het gaat om een woningbouwontwikkeling op de voormalige bedrijfslocatie 

aan de IJssellaan 30 te Ouderkerk aan den IJssel. Naar aanleiding van de in- 

spraakreacties die zijn ontvangen in het kader van het voorontwerp-bestem- 

mingsplan is de inrichting van het plangebied aangepast en aan de oostzijde 

eniger mate uitgebreid. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen, omdat er geen belang- 

rijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

2. Stelt de Nota van beantwoording inspraakreacties bestemmingsplan 

‘IJsselgaarde, Ouderkerk aan den IJssel’ vast; 

3. Stelt de Nota van beantwoording overlegreacties bestemmingsplan 

‘IJsselgaarde, Ouderkerk aan den IJssel’ vast; 

4. Stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsselgaarde, Ouderkerk 

aan den IJssel’; 

5. Stemt in met de Kavelinrichting IJsselgaarde Ouderkerk aan den IJssel 

d.d. 29 augustus 2022 als beeldkwaliteitsplan; 

6. Legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘IJsselgaarde, Ouderkerk aan den 

IJssel’ met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2108BG054-ON01 en het 

beeldkwaliteitsplan gedurende zes weken ter inzage; 

7. Besluit het deel bij de entree van het plangebied waar de parkeergele- 

genheid en passeerhaven worden gerealiseerd, na inrichting, voor 

een symbolisch bedrag van € 1,- in eigendom te verwerven; 

8. Stemt in met de concept-anterieure overeenkomst voor het bestem- 

mingsplan ‘IJsselgaarde, Ouderkerk aan den IJssel’; 

9. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Financiële bijdragen van hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden vanuit de Impulsregeling Water in 

de Leefomgeving 2023 en het extra budget voor 2022 

Het college maakt gebruik van de door het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden beschikbaar gestelde bijdragen uit de Impulsregeling Water in de 

Leefomgeving om binnen de grenzen van het waterschap te werken aan de 

verbetering van de waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en 
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droogteproblemen en het vergroten van de beleving van water in de bebouw- 

de omgeving. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

toegekende financiële bijdragen vanuit de Impulsregeling Water in de 

Leefomgeving 2023 en het extra budget 2022; 

2. Stelt de financiële bijdrage vanuit de impulsregeling voor de aanleg 

van een groenblauw schoolplein in Haastrecht voor de basisscholen 

De Pelikaan en De Morgenster in Haastrecht beschikbaar aan de 

schoolstichtingen De Vier Windstreken en De Groeiling; 

3. Stemt in met de uitwerking van de aan de impulsbijdragen gekoppelde 

maatregelen via de exploitatie. 

  

De burgemeester: 

1. Machtigt de portefeuillehouder om de Overeenkomst Impulsregeling 

Water in de Leefomgeving 2023 en de uit de verdere procedure 

voortkomende documenten namens de gemeente te ondertekenen. 

    

Samenvatting Gelijke Kansen Alliantie Agenda 
Het college heeft ingestemd met de Agenda van de Gelijke Kansen Alliantie. 

De Gelijke Kansen Alliantie werkt samen met scholen, gemeenten en maat- 

schappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs 

met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de Agenda van de Gelijke Kansen Alliantie; 

2. Machtigt de wethouder Sociaal Domein met terugwerkende kracht 

om de Agenda van de Gelijke Kansen Alliantie te ondertekenen. 

    

Samenvatting Herstelhuis 
Het college heeft ingestemd met het voorstel om met de vijf regiogemeenten 

gezamenlijk het risico van eventuele huurderving te dragen. Hierdoor kan 

stichting KernKracht een HerstelHuis realiseren. In een HerstelHuis kunnen 

mensen met een psychische kwetsbaarheid in een periode van maximaal 

twee weken tot rust komen en werken aan herstel. Hierdoor kan intensieve 

zorg in veel gevallen worden voorkomen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het voorstel om met de vijf regiogemeenten gezamenlijk 

het risico op eventuele huurderving te dragen ten behoeve van de 

realisatie van een HerstelHuis. 

    

Samenvatting Jaarprogramma milieu 2022 O mgevingsdienst Midden- 

Holland Het college heeft het jaarprogramma milieu 2022 van de Omgevingsdienst 

Midden-Holland (hierna: ODMH) vastgesteld. De ODMH voert voor de gemeen- 

te Krimpenerwaard alle wettelijke milieu- en asbesttoezichttaken uit. Die uit- 

voeringstaken zijn opgenomen in het jaarprogramma milieu 2022 van de 

ODMH. Daarnaast zijn in het jaarprogramma projecten opgenomen die bijdra- 

gen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en 

klimaatverandering. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het jaarprogramma milieu 2022 gemeente Krimpener- 

waard, Omgevingsdienst Midden-Holland. 

2. Ondertekent de overeenkomst bijdrage jaarprogramma Milieu, Asbest 

(BWT) 2022. 

    

Samenvatting Koningin Julianatraat, Krimpen aan de Lek - 

sloop/nieuwbouw project QuaWonen Het college heeft ingestemd met het informeren van de raad middels een 

raadsinformatiebrief over de plannen van QuaWonen voor de Koningin Juli- 

anastraat te Krimpen aan de Lek. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Stemt in met het informeren van de raad over de plannen van QuaWo- 

nen voor de Koningin Julianastraat in Krimpen aan de Lek door middel 

van bijgaande raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Rapport Nationale ombudsman en Kinderombudsman 

'Alleen volwassen worden' Het college heeft kennis genomen van het rapport ‘Alleen volwassen worden 

’van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman en stemt in met het 

versturen van de raadsinformatiebrief aan de raad, Cliëntenraad en Adviesraad 

en het versturen van de brief aan de Nationale ombudsman en Kinderombuds- 

man. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het rapport ‘Alleen volwassen worden’ van de Na- 

tionale ombudsman en Kinderombudsman; 

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

Kinderombudsman; 

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

via een raadsinformatiebrief. 

4. Wethouder Pannekoek wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te 

stellen. 

    

Samenvatting Subsidiejaarplan 2023 
Het college heeft besloten om het subsidiejaarplan 2023 vast te stellen. Dit 

betekent dat er een jaarlijkse subsidie wordt verleend aan alle instellingen, 

van wie de aanvraag inhoudelijk positief is beoordeeld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het subsidiejaarplan 2023 vast. 

2. Wijkt af van de eis in de Algemene subsidieverordening 2019 (ASV 

2019) waarin bij de verantwoording een controleverklaring wordt ge- 

vraagd bij subsidies boven de € 50.000,-. 

3. Verwerkt dit voorstel in de slotwijziging en overheveling 2022 om de 

begroting 2023 bij te stellen 

4. Informeert de raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Mandaatbesluit O mgevingsdienst Midden-Holland 

vaststellen Het college heeft het gewijzigd mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- 

Holland vastgesteld. De wijziging van het mandaatbesluit heeft te maken met 

het in werking treden van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Deze 

wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Verzoeken om openbaarma- 

king van documenten worden per 1 mei 2022 afgehandeld op grond van de 

Woo. Met deze wijziging van het mandaatbesluit wordt de Omgevingsdienst 

in staat gesteld om op de juridisch juiste grondslag verzoeken tot het openbaar 

maken van documenten te behandelen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het gewijzigd mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 

vast; 

2. Trekt het Mandaatbesluit Krimpenerwaard – ODMH 2018, vastgesteld 

op 4 december 2018, in; 

3. Bekrachtigt de reeds genomen besluiten in de periode vanaf 1 mei 

2022 tot en met de dag van inwerkingtreding van het mandaatbesluit 

Omgevingsdienst Midden-Holland, voor zover dit het uitoefenen van 

bevoegdheden op grond van de Wet open overheid betreft. 

    

Samenvatting Ve rplaatsing standplaats ambulance Zuidbroek naar 

Bergambacht Het college heeft de raad op 6 oktober 2022 geïnformeerd door middel van 

een raadsinformatiebrief over de voorgenomen verplaatsing standplaats 

ambulance Zuidbroek naar de brandweerkazerne in Bergambacht. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad op 6 oktober 2022 door middel van een raadsinfor- 

matiebrief over de voorgenomen verplaatsing standplaats ambulance 

Zuidbroek naar de brandweerkazerne in Bergambacht. 
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Samenvatting Vaststelling subsidies 2020/2021 
Het college heeft de verleende subsidies voor 2021 van meer dan € 50.000.- 

definitief vastgesteld en een aantal subsidies voor 2021 lager vastgesteld dan 

verleend op basis van de ingediende verantwoording. Ook heeft het college 

besloten dat een aantal instellingen de verleende subsidie voor 2021 door- 

schuift naar 2022, vanwege de uitstel van activiteiten door Corona. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de jaarlijkse subsidies voor 2021 definitief vast (bijlage 1 onder 

punt A) 

2. Stelt de jaarlijkse subsidies voor 2021 lager vast (bijlage 1 onder punt 

B) en vordert in totaal een bedrag terug van € 209.401,00 

3. Besluit de jaarlijkse subsidies voor 2021 door te schuiven naar 2022 

(bijlage 1 onder punt C). Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 

88.639,00 

4. Neemt kennis dat de overige subsidies onder de € 50.000,00 conform 

de beschikking zijn vastgesteld 

5. Hevelt vanuit de terugvorderingen een budget van € 100.000,00 over 

naar 2023 voor incidentele subsidies 

6. Verwerkt dit voorstel in de slotwijziging en overheveling 2022 om de 

begroting 2022 en 2023 bij te stellen 
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