
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 18 januari 2022 

  

18 januari 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Afstoting Collectie Van der Kop 
Het college heeft besloten om de kerncollectie schilderijen van de broers Van 

der Kop, na 5 maart 2022, te schenken aan de Historische Vereniging 

Schoonhoven en hieraan, met uitzondering van een bruikleenovereenkomst 

voor 3 schilderijen, geen voorwaarden aan te stellen. Het college stelt bij deze 

schenking een eenmalige bijdrage van € 10.000, - beschikbaar. De gemeente- 

raad wordt hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Schenkt de gehele kerncollectie schilderijen van de Van der Kopcollec- 

tie, na 5 maart 2022, aan de Historische Vereniging Schoonhoven. 

2. Stelt, met uitzondering van een bruikleenovereenkomst voor drie 

schilderijen, geen voorwaarden aan deze schenking. 

3. Stelt bij de schenking een eenmalige bijdrage van € 10.000, - beschik- 

baar (verwerken bij de Jaarrekening). 

4. Informeert de gemeenteraad hierover. Wethouder Bening wordt ge- 

mandateerd om de RIB gewijzigd vast te stellen. 

5. Geeft krijttekening Andreas Valentin in bruikleen aan mevrouw. M. 

van Baaren. 

    

Samenvatting Beheerplan bomen  Krimpenerwaard 2021-2025 
Het college neemt kennis van het Beheerplan bomen Krimpenerwaard 2021 

- 2025 en stemt in met het afwegingskader Meldingen van overlast, zoals 

verwoord in het beheerplan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het Beheerplan bomen Krimpenerwaard 2021 - 

2025. 

2. Stemt in met het afwegingskader Meldingen van overlast, zoals ver- 

woord in het beheerplan. 

    

Samenvatting Bomenverordening Krimpenerwaard 2022 
De gemeenteraad is voorgesteld de Bomenverordening gemeente Krimpener- 

waard 2022 vast te stellen. Deze verordening gaat de Bomenverordening 

Gemeente Krimpenerwaard 2016 vervangen. Met de verordening uit 2016 

werden de verordeningen uit de voormalige gemeentes opnieuw vastgesteld. 

Er zijn lijsten van waardevolle bomen in het werkgebied van Bergambacht, 

Schoonhoven en Vlist. Er zijn uiteenlopende criteria in het gebied van Nederlek 

en Ouderkerk aan den IJssel. Het is een moeilijke verordening om mee te 

werken. Met vaststelling van de Bomenverordening gemeente Krimpener- 

waard 2022 wordt er tegemoet gekomen aan de wens om het stelsel te ver- 

simpelen en eenduidig en uniform te maken binnen onze gemeente. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de gemeenteraad voor de Bomenverordening gemeente Krimpe- 

nerwaard 2022 vast te stellen; 

2. Stelt de gemeenteraad voor geen particuliere bomen op te nemen op 

de Lijst met waardevolle bomen. 

    

Samenvatting Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 2018-2021 
Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie onderwijsachterstandbeleid 

Krimpenerwaard 2018-2021 en informeert de raad hierover. 

  

Besluit 
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Het college: 

1. Neemt kennis van de evaluatie onderwijsachterstandenbeleid Krimpe- 

nerwaard 2018-2021. 

2. Informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. 

3. Stuurt de raadsinformatiebrief ter informatie naar de Adviesraad So- 

ciaal Domein. 

    

Samenvatting Raadsinformatiebrief verkiezingsborden 
Het college heeft de gemeenteraad per raadsinformatiebrief geïnformeerd 

over soorten verkiezingsborden en regelgeving ten aanzien van plakken en 

kladden. 

  

Besluit 

Het college informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over verkie- 

zingsborden. 

    

Samenvatting Verlengen concessie  D riehoeksveer  Krimpen aan de 

Lek – Ridderkerk - Kinderdijk Het college heeft ingestemd met de verlenging van de concessie voor het 

Driehoeksveer Krimpen aan den Lek – Ridderkerk – Kinderdijk. Zij heeft hiertoe 

een kostenverdeling afgestemd met de gemeenten Molenlanden en Ridderkerk. 

De gemeente Ridderkerk is penvoerder voor de opdracht aan Aquaswets, het 

bedrijf wat de veerdienst heeft overgenomen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de opdrachtverlening aan Blue Amigo voor het uitvoeren 

van het driehoeksveer; 

2. Stemt in met de met de buurgemeenten afgestemde verdeling van de 

kosten; 

3. Mandateert burgemeester van de gemeente Ridderkerk om mede na- 

mens ons voor het beheer en exploitatie van het Driehoeksveer in 

rechte op te treden en de opdrachten en contractsverlengingen met 

Aquaswets BV aan te gaan in de periode van 2022 tot 2026 op grond 

van artikel 160, eerste lid Gemeentewet juncto artikel 10:4 Algemene 

wet bestuursrecht. 

    

Samenvatting Ontwerpwijzigingsplan Kerkweg (naast Kerkweg  104), 

Berkenwoude Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Kerkweg (naast 

Kerkweg 104), Berkenwoude’ en heeft dit ter inzage gelegd. Het wijzigingsplan 

is gebaseerd op een bevoegdheid van het college in het geldende bestem- 

mingsplan om de geldende bestemming te wijzigen naar de bestemming 

'Wonen'. Het plan maakt het mogelijk om op een perceel direct ten noordoos- 

ten van Kerkweg 104 één vrijstaande woning te realiseren. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan ‘Kerkweg (naast Kerkweg 

104), Berkenwoude’, met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BPW2103DK020-ON01 en legt dit ter inzage; 

2. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Begroting 2022 en de jaarrekening 2020 Waterbos BV 
Het college heeft ingestemd met de jaarrekening 2020 van Waterbos BV. De 

jaarrekening 2020 en begroting 2022 worden ter informatie aangeboden aan 

de Raad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de jaarrekening 2020 van Waterbos BV; 

2. Stuurt een raadsinformatiebrief met de begroting 2022 en de jaarreke- 

ning 2020 ter informatie. 

    

Samenvatting Wijzigingsplan ‘ Schoonouwenseweg  34, Stolwijk’ 
Het college heeft het wijzigingsplan ‘Schoonouwenseweg 34, Stolwijk’ vast- 

gesteld nu er over het ontwerp van het wijzigingsplan geen zienswijzen zijn 

ingediend. Met dit wijzigingsplan wordt de agrarische bedrijfsactiviteiten 

beëindigd en worden de voormalige agrarische opstallen gesloopt. Als com- 

pensatie wordt één extra woning op dit perceel gerealiseerd. 

  

Besluit 
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Het college: 

1. Stelt het wijzigingsplan ‘Schoonouwenseweg 34, Stolwijk’ met kenmerk 

NL.IMRO.1931.BPW2010BG033-VG01 ongewijzigd vast; 

2. Besluit geen exploitatieplan vast te stellen 
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