
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 22 november 2022 

  

22 november 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Afwijken inrittenbeleid Meidoornstraat 36,38,80,82  & 

84 Het college heeft besloten voor de Meidoornstraat 36,38,80,82 & 84 af te wijken 

van het inrittenbeleid. De noodzakelijke werkzaamheden hiervoor worden 

meegenomen in het reconstructieproject Henry Dunantstraat e.o. te Bergam- 

bacht. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het afwijken van het inrittenbeleid voor de Meidoorn- 

straat 36, 38, 80, 82 & 84 te Bergambacht. 

    

Samenvatting Antwoordbrief op sommatie/ingebrekestelling  iHUB 
Het college heeft besloten de concept antwoordbrief aan iHUB over de som- 

matie/ingebrekestelling vast te stellen en de portefeuillehouder Jeugd, I. 

Bultman te machtigen van de om de brief namens het college te ondertekenen 

en te versturen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Tot het vaststellen van de concept antwoordbrief aan iHUB over de 

sommatie/ingebrekestelling; 

  

De burgemeester besluit: 

2. Volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Jeugd, wethouder 

Bultman, om de antwoordbrief aan iHub te ondertekenen. 

    

Samenvatting Eindafrekening Proeftuin 
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard is op 11 maart jl. met een grote bijeen- 

komst inhoudelijk afgerond. In de afgelopen vijf jaar hebben diverse onder- 

zoeken en bijeenkomsten bijgedragen aan het vormgeven van een toekomst- 

bestendige agrarische sector in de Krimpenerwaard. Het college heeft kennis- 

genomen van inhoudelijke en financiële eindrapportage van de Proeftuin. Op 

basis daarvan heeft zij besloten over te gaan tot een definitieve betaling en 

nabetaling aan de uitvoerders van de Proeftuin. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de eindrapportage van de Proeftuin. 

2. Neemt kennis van het financieel verslag en de accountantsverklaring. 

3. Besluit de subsidie vast te stellen conform de verleningsbeschikking. 

4. Stemt in met het omzetten van de voorschotten uit 2018-2021 in een 

definitieve betaling. 

5. Stemt in met de uitbetaling van het resterende subsidiebedrag. 

6. Informeert de gemeenteraad over de afronding van de Proeftuin 

middels de eindrapportage, het financiële verslag en het Proeftuin 

magazine. 

7. Wethouder Wassink wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te 

stellen 

    

Samenvatting Nota Beleidsregels Evenementen Krimpenerwaard 

2023-2026 Het college heeft besloten de raad voor te stellen de beleidsregels evenemen- 

ten Krimpenerwaard 2023-2026 vast te stellen. Dit beleidsstuk geeft meer 

duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden wanneer het gaat 

om het organiseren van evenementen binnen de gemeente Krimpenerwaard. 
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Besluit 

Het college stelt de raad voor de Beleidsregels evenementen Krimpenerwaard 

2023-2026 vast te stellen. 

    

Samenvatting Tracékeuze voor nieuw tracé 380kV- hoogspanning 
Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Tennet hebben dit voorjaar 

in een ambtelijk overleg aan de gemeente laten weten dat er een tekort aan 

capaciteit is op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is 

een verdubbeling van de capaciteit nodig op het traject Krimpen aan den 

IJssel – Geertruidenberg. Inmiddels heeft ook een bestuurlijk overleg plaats- 

gevonden en is een globale planning bekend. 

  

Besluit 

Het college informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

over de tracékeuze voor een nieuw tracé 380kV-hoogspanning. 

    

Samenvatting Voortgang aanwijzing gemeentelijke monumenten 
Het college heeft kennisgenomen van de verzoeken van eigenaren van tien 

panden/objecten tot aanwijzing ervan als gemeentelijk monument. Het college 

had de eigenaren hiertoe uitgenodigd. Het college heeft ook besloten tot de 

definitieve aanwijzing van Middelblok 7 in Gouderak als gemeentelijk monu- 

ment, op verzoek van de eigenaren. Dit besluit volgt op het ontwerpbesluit 

van 17 mei 2022. Het college heeft de raad middels bijgevoegde raadsinfor- 

matiebrief ingelicht over de voortgang van de aanwijzingstrajecten voor ge- 

meentelijke monumenten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de voortgang van het traject van vrijwillige aanwij- 

zing gemeentelijke monumenten. 

2. Wijst Middelblok 7 in Gouderak (kadastraal Gouderak 02 B 3516) defi- 

nitief aan als gemeentelijk monument op verzoek van de eigenaren. 

3. Mandateert wethouder Pannekoek om de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting R aadsinformatiebrief  Vogelgriep 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de vogelgriep die op zondag 20 

november is vastgesteld bij een leghennenbedrijf in Stolwijk. 

  

Besluit 

Het college stelt de RIB vast. 

    

Het ontwerp van de nieuwbouw van het Schoonhovens College en sporthal 

De Meent is gereed. Het is tijd voor de volgende fase: aanbesteding en bou- 

Schoonhovens college en sporthal de Meent 

wen. Voordat die fase kan starten is een definitief besluit van de gemeenteraad 

nodig. Het totaal gevraagde budget is € 38,2 miljoen. Dit omvat alle kosten 

die gemaakt worden in het totale project: realisatie tijdelijke sporthal, sloop 

huidige sporthal, bouw nieuwbouw school en sporthal, sloop huidige school 

en nieuwe inrichting van de buitenruimte. 

  

Het college: 

1. Stelt de raad voor om definitief in te stemmen met realisatie van het 

project nieuwbouw voor het Schoonhovens College en sporthal De 

Meent. 

2. Stelt de raad voor om voor de realisatie van dit project een totaal in- 

vesteringsbudget van afgerond € 38,2 miljoen beschikbaar te stellen 

(zie de bijlage voor onderbouwing, deelbudgetten en reeds gevoteerde 

budgetten). Wethouder Boere wordt gemandateerd het raadsvoorstel 

en bijlage gewijzigd vast te stellen. 

3. Stelt de raad voor de financiële gevolgen te verwerken in de meerja- 

renbegroting. 

4. Kiest voor de tijdelijke sporthal voor de variant van koop. 

5. Besluit op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid, Gemeente- 

wet juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet Open Overheid, zichzelf 

geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bepaalde in bijlage 

1 Financieel overzicht. 

6. Besluit op grond van het bepaalde in artikel 25, tweede lid, Gemeen- 

tewet juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet Open Overheid, de 

gemeenteraad geheimhouding op te leggen ten aanzien van het be- 

paalde in bijlage 1 Financieel overzicht. 

    

Samenvatting R aadsinformatiebrief  Portefeuilleverdeling 
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Het college heeft op 15 november jl. besloten de portefeuilleverdeling op een 

paar onderdelen aan te passen waardoor een meer evenwichtige werkbelasting 

over de collegeleden is ontstaan. De raad wordt geïnformeerd over de wijzi- 

gingen in de portefeuilleverdeling. De nieuwe portefeuilleverdeling wordt 

ook aangepast op de website. 

  

Besluit 

Het college informeert de raad over de wijzigingen in de onderlinge portefeuil- 

leverdeling. 
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