
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 15 november 2022 

  

15 november 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Ledenraadpleging eenmalige uitkering 
In een ledenraadpleging van de VNG wordt het voorstel gedaan om medewer- 

kers in december 2022 een eenmalige uitkering te geven. Het gaat om een 

eenmalige uitkering van € 750,- voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclu- 

sief schaal A) en € 375,- voor medewerkers vanaf schaal 9. De eenmalige uit- 

kering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband. Het college 

heeft besloten bij de ledenraadpleging van de VNG voor het voorstel te 

stemmen. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het voorstel van de VNG om medewerkers nog in 

december 2022 een eenmalige uitkering te geven en dit in de huidige CAO 

op te laten nemen. 

  

Het college mandateert de gemeentesecretaris om digitaal te stemmen. 

    

Samenvatting Aftreden leden  Cliëntenraad  Participatiewet 
Het college heeft kennisgenomen van het aftreden van vier leden van de Cli- 

ëntenraad Participatiewet. Via een brief heeft het college haar dank en waar- 

dering uitgesproken voor de inzet van deze leden. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het aftreden van vier leden van de Cliëntenraad 

Participatiewet; 

2. Stuurt een bedankbrief naar de aftredende leden. 

    

Samenvatting Ontwerp b estemmingsplan  ‘ Bovenberg 66, Bergam- 

bacht ’ Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Bovenberg 

66, Bergambacht’ en legt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Met het 

plan wordt het bouwvlak van het voormalige agrarische bedrijf verkleind en 

de bestemming wordt deels omgezet naar Wonen. De in het verleden gesloop- 

te vierkante meters aan bijgebouwen worden ingezet ten behoeve van het 

realiseren van een binnen de omgeving en het perceel passend oppervlakte 

aan bijgebouwen ten behoeve van een paardenstal, berging en een garage. 

De totale oppervlakte aan bijgebouwen neemt per saldo af. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan ‘Bovenberg 66, Bergam- 

bacht’, met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2202BG055- 

ON01, zoals opgenomen in de bijlagen bij dit voorstel; 

2. Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Bovenberg 66, Bergambacht’ met 

planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2202BG055-ON01 voor een 

termijn van zes weken ter inzage. 

    

Samenvatting Instemmen wijziging  gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing 

en Waardebepaling  2023 

Op 13 september jl. heeft de Raad ingestemd met de wijziging van de gemeen- 

schappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing 

en Waardebepaling (GR SVHW). Het college heeft besloten in te stemmen 

met de wijziging van de GR SVHW. 

  

Besluit 

Het college besluit in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebe- 

paling. 

    

Samenvatting L egesverordening 2023 
Het college heeft ter vaststelling aan de raad de Legesverordening Krimpener- 

waard 2023 en de bijbehorende tarieventabel aangeboden. 

  

Besluit 
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Het college biedt ter vaststelling aan de raad aan: 

1. De Legesverordening Krimpenerwaard 2023 en de bijbehorende tarie- 

ventabel. 

    

Samenvatting V erordening toeristenbelasting 2023 en verordening 

lijkbezorgingsrechten 2023 De in de Begrotingsraad vastgestelde Verordening toeristenbelasting Krimpe- 

nerwaard 2023 en Verordening lijkbezorgingsrechten Krimpenerwaard 2023 

dienen opnieuw vastgesteld te worden. 

  

Besluit 

Het college biedt ter vaststelling aan de Raad aan: 

1. De Verordening toeristenbelasting Krimpenerwaard 2023; en 

2. De Verordening lijkbezorgingsrechten Krimpenerwaard 2023. 
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