
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 11 oktober 2022 

  

11 oktober 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Wijziging 2022 APV Krimpenerwaard 2018 
In verband met invoering van de Omgevingswet is het nodig om een aantal 

technische wijzigingen te doen in de Algemene Plaatselijke Verordening 

Krimpenerwaard 2018. Daarnaast zijn er een drietal andere technische wijzi- 

gingen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de wijzigingen 2022 van de Algemene Plaatselijke Veror- 

dening Krimpenerwaard 2018. 

2. Biedt de wijzigingen 2022 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Krimpenerwaard 2018 ter besluitvorming aan, aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting 2e wijziging Legesverordening 2022 
Het college heeft ter vaststelling aan de Raad de 2e wijziging van de Leges- 

verordening 2022 aangeboden. Tevens stelt het College de Raad voor een 

voorziening conform artikel 44 tweede lid BBV te vormen en de begroting 

conform dit besluit aan te passen. 

  

Besluit 

De raad wordt voorgesteld om: 

1. De 2e wijziging Legesverordening Krimpenerwaard 2022 vast te stellen; 

2. Een voorziening te vormen conform artikel 44 tweede lid BBV; 

3. De begroting conform dit besluit aan te passen. 

    

Samenvatting Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard  2024 
Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de nieuwe 

Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023. 

  

Besluit 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Algemene subsidiever- 

ordening Krimpenerwaard 2023 vast te stellen. 

    

Samenvatting Erfgoedverordening Krimpenerwaard 2023 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. In 

verband daarmee moet een aantal verordeningen, waaronder de Erfgoedver- 

ordening, worden aangepast. Het gaat met name om juridisch technische 

aanpassingen. De Erfgoedverordening Krimpenerwaard 2023 bevat geen 

nieuw beleid. 

  

Besluit 

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van 

de Erfgoedverordening Krimpenerwaard 2023. 

    

Samenvatting Gassanering binnenstad Schoonhoven 
De gemeenteraad is in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de werk- 

zaamheden die Stedin gaat uitvoeren in de binnenstad van Schoonhoven in 

het kader van de sanering van oude gasleidingen. 

  

Besluit 

Het college besluit de gemeenteraad over de vervanging van gasleidingen 

die Stedin gaat uitvoeren in de binnenstad van Schoonhoven te informeren. 

    

Samenvatting Normenkader rechtmatigheid 2022 
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het “Normenkader 

rechtmatigheid 2022 gemeente Krimpenerwaard” vast te stellen ten behoeve 

van de accountantscontrole van de jaarrekening 2022. De accountant gebruikt 

dit normenkader bij de beoordeling of de wet- en regelgeving is nageleefd. 

  

Besluit 
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Het college stelt de gemeenteraad voor het “Normenkader rechtmatigheid 

2022 gemeente Krimpenerwaard” vast te stellen. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan  winveld  Rodenhuis 
Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan voor de wijziging 

van het drinkwater winveld Rodenhuis in Bergambacht vast te stellen. Met 

het plan wordt het winveld duurzaam heringericht. Een deel van de winputten 

worden vervangen en verplaatst naar aangrenzende percelen ten noorden 

van het huidige winveld. Dit is nodig omdat een aantal winputten het einde 

van hun levensduur naderen. In het belang van de drinkwatervoorziening 

moeten de putten tijdig worden vervangen. 

  

Besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan winveld Rodenhuis, Bergambacht met IDN-code 

NL.IMRO.1931.BP2022BG053-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht 
Gemeente Krimpenerwaard heeft een belangrijke taak in de zorg voor de fy- 

sieke leefomgeving in haar regio. Via vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (hierna: VTH-taken) binnen het omgevingsrecht geven we hier 

mede invulling aan. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van de uitvoering van 

VTH-taken. Om invulling te geven aan deze (zorg)plicht heeft de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening opgesteld en is 

een landelijke set aan kwaliteitscriteria ontwikkeld en vastgesteld. Deze lande- 

lijke set aan kwaliteitscriteria heeft betrekking op het minimale kwaliteitsniveau 

dat nodig is om de VTH-taken tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke 

kwaliteit en continuïteit uit te kunnen voeren. De Verordening uitvoering en 

handhaving (omgevingsrecht) regelt de kwaliteit van de door en in opdracht 

van het college van burgemeester en wethouders uitgevoerde vergunningver- 

lening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. Met de inwer- 

kingtreding van de Omgevingswet veranderen de wettelijke grondslagen voor 

deze verordening. Er is daarom een technische wijziging van de verordening 

nodig (artikelen omzetten naar nieuwe wetgeving). Op inhoud wijzigt de 

verordening niet. 

  

Besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening uitvoering en 

handhaving (omgevingsrecht) gemeente Krimpenerwaard 2022 vast te stellen. 

    

Samenvatting Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 

omgevingskwaliteit Krimpenerwaard 2023 Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. In 

verband daarmee moet een aantal verordeningen, waaronder de Bouwveror- 

dening, worden aangepast. Artikel 9, Welstand uit de huidige Bouwverorde- 

ning wordt omgezet in een Verordening op de gemeentelijke adviescommissie. 

Het gaat met name om juridisch technische aanpassingen. De Verordening 

gemeentelijke adviescommissie Krimpenerwaard 2023 bevat geen nieuw 

beleid. 

  

Besluit 

Het college besluit in te stemmen met het conceptraadsvoorstel tot vaststelling 

van de verordening gemeentelijke adviescommissie Krimpenerwaard 2023 

in verband met de invoering van de Omgevingswet. 
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