
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 29 november 2022 

  

29 november 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Aanlegsteigers  Bakkerskil 
Het college heeft de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief met 

betrekking tot de aanlegsteigers in de Bakkerskil in Krimpen aan de Lek. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad over de aanlegsteigers in Bakkerskil in Krimpen 

aan de Lek. 

    

Samenvatting Cli ë ntervaringsonderzoek  Wmo  en Jeugd 2021 
Het college heeft kennisgenomen van de resultaten en acties naar aanleiding 

van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2021 en informeert de 

gemeenteraad en Adviesraad Sociaal Domein. Uit de resultaten van het on- 

derzoek blijkt dat driekwart van de respondenten Wmo (78%) en Jeugdwet 

(77%) weet waar zij met een hulpvraag terecht kunnen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de resultaten en acties naar aanleiding van het cliënt- 

ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2021; 

2. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. Verzendt ter kennisname de resultaten naar de Adviesraad Sociaal 

Domein. 

    

Samenvatting Gevolgen van het Didam-arrest voor de  gemeente 

Krimpenerwaard Het Didam-arrest heeft gevolgen voor het handelen van overheidslichamen 

ten aanzien van onroerende zaken. De raad is hierover geïnformeerd middels 

een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van de gevolgen van het Didam-arrest en informeert 

de raad hierover middels een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting MooiMekkerland , plan B en verzoek verlenging begun- 

stigingstermijn Melkgeitenbedrijf MooiMekkerland heeft een voorstel ingediend voor de 

transitie van het bedrijf aan de Koolwijkseweg 6/6a in Stolwijk. Het plan houdt 

in om naast het houden van 800 melkgeiten ook 800 melkschapen, 95 opfok- 

paarden tot een leeftijd van 3 jaar en 23 zoogkoeien te houden, het exploiteren 

van een landwinkel en een Bed & Breakfast en het bieden van dagzorgland- 

bouw. Het college heeft een positieve grondhouding om medewerking te 

verlenen aan het plan. Hiervoor dient een ontvankelijke aanvraag ingediend 

te worden. Om medewerking te kunnen verlenen is de uitgebreide voorberei- 

dingsprocedure van toepassing, wat inhoudt dat er eerst een ontwerpbesluit 

ter inzage gelegd moet worden. 

  

Op 7 juni 2022 is er een last onder dwangsom opgelegd om een einde te 

maken aan de overtredingen op het perceel ten aanzien van illegale bebou- 

wing. Er is een begunstigingstermijn opgelegd van zes maanden na dagteke- 

ning van het besluit, er is gevraagd deze begunstigingstermijn te verlengen. 

Helaas kan deze termijn niet verlengd worden, omdat er geen concreet zicht 

op legalisatie is. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Geen medewerking verlenen aan het plan op grond van de tijdelijke 

afwijking op grond van artikel 4, elfde lid van Bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht; 
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2. Dat medewerking kan worden onderzocht aan de gevraagde ontwik- 

keling op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a 3° van de Wet alge- 

mene bepalingen omgevingsrecht, waarbij er onder andere een positief 

advies van de Agrarische beoordelingscommissie noodzakelijk is en 

aan het overig toetsingskader voldaan wordt, met name op het gebied 

van milieu; 

3. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom d.d. 7 juni 2022 

niet te verlengen. 

4. Burgemeester Bouvy-Koene en wethouder Boere te mandateren voor 

het opstellen van een raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Verordening  Stimuleringslening  v erduurzaming 

maatschappelijke accommodaties De raad is voorgesteld de Verordening Stimuleringslening verduurzaming 

maatschappelijke accommodaties gemeente Krimpenerwaard 2023 vast te 

stellen. Deze verordening bevat de spelregels voor het doen van een aanvraag 

voor een lening ten behoeve van de verduurzaming van de huisvesting van 

de maatschappelijke instelling. Hiermee worden maatschappelijke instellingen 

in de gelegenheid gesteld om tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening 

aan te gaan ter verduurzaming van hun accommodatie, wat een verlaging 

van de energielasten moet gaan betekenen. 

  

Ook heeft het college de raad voorgesteld om het subsidieplafond vast te 

stellen voor de regeling voor een exploitatiebijdrage aan maatschappelijke 

instellingen die als gevolg van de gestegen energielasten in financiële nood 

verkeren. 

  

Besluit 

Het college: 

I. stelt de raad voor om: 

1. De Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke 

accommodaties gemeente Krimpenerwaard 2023 vast te stellen. 

2. Voor 2023 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de Stimulerings- 

lening verduurzamen maatschappelijke accommodaties gemeente 

Krimpenerwaard. 

3. Als dekking € 1.500.000 te onttrekken aan de reserve Eneco-gelden en 

dit te storten in de algemene reserve vrij vermogen. 

4. € 500.000,- als subsidieplafond beschikbaar te stellen voor de subsi- 

dieregeling tegemoetkoming energielasten maatschappelijke voor- 

zieningen. 

5. Als dekking € 500.000,- te onttrekken aan de algemene reserve. 

6. De begroting 2023 conform besluit aan te passen. 

7. Wethouder Bultman en Wethouder Pannekoek worden gemandateerd 

om het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen. 

  

II. Het college stelt de Nadere regels Stimuleringslening verduurzamen 

maatschappelijke accommodaties gemeente Krimpenerwaard 2023 

vast. 

    

Samenvatting Vereniging Nederlandse Gemeenten  – ALV 2 december 

2022 Het college heeft besloten om de motie Hervormingsagenda Jeugd in te dienen 

bij de Najaars ALV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De motie Hervormingsagenda Jeugd voor de Najaars ALV in te dienen; 

2. Wethouder Bultman te mandateren om te stemmen voor de Najaars 

ALV van de VNG op 2 december 2022. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Provincialeweg Oost 

131a Haastrecht Het college heeft de raad voorgesteld om het bestemmingsplan Provincialeweg 

Oost 131a Haastrecht en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 

Met dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van drie woningen planolo- 

gisch mogelijk gemaakt. Het gaat hier om woningen die vanwege de aanleg 

van een nieuwe rotonde moeten worden verplaatst. Deze rotonde wordt 

aangelegd vanwege de gedeeltelijke transformatie van bedrijventerrein Gal- 

goord naar een gemengd gebied voor wonen en werken en het creëren van 

Gemeenteblad 2022 nr. 564090 21 december 2022 2 



een veilige ontsluiting met een goede doorstroming op de Provincialeweg 

Oost. 

  

Besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan Provincialeweg Oost 131a, met kenmerk 

NL.IMRO.1931.BP2105BG018-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 

3. Het beeldkwaliteitsplan Provincialeweg Oost 131a Haastrecht vast te 

stellen en toe te voegen aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Schoonhovens College 
Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘School- en 

sportlocatie Schoonhoven Noord’ vast te stellen. Het plan voorziet in de bouw 

van een nieuwe sporthal en school en in de herinrichting van het openbaar 

gebied nabij de locatie ’s Heerenbergstraat 26 in Schoonhoven. 

  

Besluit 

De raad wordt voorgesteld om: 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins 

verzekerd is; 

2. De ambtshalve wijzigingen over te nemen; 

3. Het bestemmingsplan “School- en sportlocatie Schoonhoven Noord” 

met plancode NL.IMRO.1931.BP2009DK026-VG01 gewijzigd vast te 

stellen. 
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