
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 4 oktober 2022 

  

4 oktober 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Collegeprogramma 2022 - 2026  V itaal  V ooruit! 
Het college heeft haar collegeprogramma 2022 - 2026 “Vitaal Vooruit!” vast- 

gesteld en heeft de raad hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

1. Het college stelt de nota van antwoord (op de inbreng en vragen van 

de raads- en commissieleden) gewijzigd vast. 

2. De verantwoordelijk portefeuillehouders worden gemandateerd de 

beantwoording eventueel tekstueel gewijzigd vast te stellen. 

3. Het collegeprogramma 2022 – 2026 "vitaal vooruit!" inclusief de in de 

nota van antwoord voorgestelde tekstwijzigingen vast te stellen; 

4. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting 2e Tussentijdse rapportage 2022 
In de tweede tussentijdse rapportage 2022 is verslag gedaan over de stand 

van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en vindt bijstelling 

plaats van dit beleid en bijbehorende budgetten. Met de hieruit voortvloeiende 

begrotingswijziging wordt de begroting 2022 aangepast. De structurele effec- 

ten uit deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2023. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de tweede tussentijdse rapportage 2022. 

2. Biedt de tweede tussentijdse rapportage 2022, inclusief de hieruit 

voortvloeiende begrotingswijziging, ter vaststelling aan de gemeente- 

raad aan. 

3. Wethouder Van der Hek wordt gemandateerd de tussentijdse rappor- 

tage 2022 en raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Meerjarenbegroting 2023-2026 
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de meerjarenbegroting 2023- 

2026 vast te stellen en de meerjarige saldi van de begroting te verrekenen 

met de Algemene reserve vrij vermogen. Daarnaast heeft het college de ge- 

meenteraad voorgesteld om de subsidieplafonds voor 2024 vast te stellen. 

  

Besluit 

Het college stelt de gemeenteraad voor: 

1. De meerjarenbegroting 2023-2026 vast te stellen. 

2. Het positieve saldo in de jaarschijven 2023-2025 toe te voegen aan de 

Algemene reserve vrij vermogen en het negatieve saldo in de jaarschijf 

2026 aan deze reserve te onttrekken. 

3. Een bestemmingsreserve Gebiedsprocessen in te stellen. 

4. De subsidieplafonds voor 2024 als volgt vast te stellen: 

a. Cultuur € 282.941 

b. Dierenwelzijn € 5.326 

c. Gezondheid € 41.993 

d. Onderwijs € 93.463 

e. Preventief domein preventieteam € 3.309.502 

f. Preventief domein overig € 512.798 
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g. Recreatie en toerisme € 10.662 

h. Vroegschoolse educatie € 205.000 

i. Besluittraject voorschoolse voorzieningen € 1.132.241 

. Totaal € 5.593.926 

5. Het budget voor begrotingssubsidies vast te stellen op € 2.662.400 

  

Het college mandateert wethouders Van der Hek en Bultman de tekst in de 

Aanbiedingsbrief gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Belastingverordeningen 2023 
De belastingverordeningen 2023 worden in de begrotingsraad behandeld en 

vastgesteld. De legesverordening 2023 wordt dit jaar in december in de Raad 

behandeld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteits- 

borging voor het bouwen heeft gevolgen voor de legesverordening. Aangezien 

pas in november duidelijk wordt of deze twee wetten op 1 januari 2023 in 

werking treden, wordt de legesverordening 2023 niet in de begrotingsraad 

behandeld. 

  

Besluit 

Het College biedt ter vaststelling aan de Raad aan: 

1. De Verordening kwijtschelding Krimpenerwaard 2023; 

2. De Verordening toeristenbelasting Krimpenerwaard 2023; 

3. De Verordening havengelden Krimpenerwaard 2023; 

4. De Verordening marktgelden Krimpenerwaard 2023; en 

5. De Verordening lijkbezorgingsrechten Krimpenerwaard 2023. 

    

Samenvatting Maatwerkwonen 
Het college heeft het Projectplan Maatwerkwonen vastgesteld en heeft beslo- 

ten scenario 4 met betrekking tot de locatiekeuze toe te passen. In scenario 

4 wordt de raad mede-eigenaar van het proces rondom de locatiekeuze. Het 

project Maatwerkwonen richt zich op het zorgen voor passende huisvesting 

voor zeer kwetsbaren in Krimpenerwaard. Maatwerkwonen voorziet in een 

bijzondere woonoplossing voor mensen die in een prikkelarme omgeving 

een menswaardig bestaan kunnen leiden. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het projectplan over Maatwerkwonen vast; 

2. Besluit scenario 4, waarbij de raad mede-eigenaar wordt van het proces 

rondom de locatiekeuze, toe te passen. 

    

Samenvatting Verordeningen woonlasten 2023 
De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023, de Verordening afvalstof- 

fenheffing 2023 en de Verordening rioolheffing 2023 worden in de begrotings- 

raad behandeld en vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college biedt ter vaststelling aan de Raad aan: 

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Krimpenerwaard 2023 

(voorstel wordt aangepast vanwege de verwachte waardestijging 

woningen van 17,19% ipv 15,2%) 

2. De Verordening afvalstoffenheffing Krimpenerwaard 2023; en 

3. De Verordening rioolheffing Krimpenerwaard 2023. 
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