
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 6 december 2022 

  

6 december 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Spar Ammerstol 
Het college heeft een eenmalige subsidie verleend aan Beter Wonen voor het 

aanstellen van een procesbegeleider. Deze procesbegeleider krijgt van Beter 

Wonen de opdracht om samen met inwoners uit Ammerstol scenario’s te 

onderzoeken voor een mogelijke doorstart van de Buurtsuper in Ammerstol. 

De procesbegeleider zorgt voor het opstellen van een realistische business 

case. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent een eenmalige subsidie van € 5.000 aan Beter Wonen voor 

het aanstellen van een procesbegeleider, die samen met inwoners uit 

Ammerstol scenario’s onderzoekt voor een mogelijke doorstart van 

de Buurtsuper in Ammerstol. 

2. Wethouders Bultman en Pannekoek worden gemandateerd een RIB 

vast te stellen. 

    

Samenvatting Aanwijzen vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022- 

2023 Ter voorkoming van gevaar, schade en vermindering van (geluids) overlast 

heeft het college op 31 december 2022 tussen 18:00 uur en 1 januari 2023 

02:00 uur 14 locaties aangewezen als vuurwerkvrije zone. Bij 7 kerken is het 

niet toegestaan om op 31 december 2022 consumentenvuurwerk te gebruiken 

tussen 18:00 uur en 21:30 uur in een straal van 100 meter rond het kerkgebouw. 

Ook is het verboden om op 31 december 2022 tussen 18:00 uur en 1 januari 

2023 02:00 uur consumentenvuurwerk te gebruiken in een straal van 50 meter 

rond een aantal dierenverblijven, één kerk en een appartementencomplex 

waar senioren zelfstandig wonen. De vuurwerkvrije zones worden d.m.v. 

borden afgebakend. Ook zal er met milieuvriendelijke spuitkrijt een sjabloon 

op de straat wordt gespoten, dat oplicht in het donker. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaar- 

wisseling 2022-2023. 

    

Samenvatting Opdracht kernboodschap 
Het college heeft opdracht gegeven voor het formuleren van een kernbood- 

schap voor de Krimpenerwaard om zo richting te geven aan de wijze waarop 

ze de Krimpenerwaard vitaal wil houden. Bij het formuleren van de kernbood- 

schap gaat het college uit van het samenbrengen van bestaande (sectorale) 

beleidsvisies waar eerder al participatie op heeft plaatsgevonden of die via 

participatie tot stand zijn gekomen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Opdracht te geven voor het formuleren van een visie voor de Krimpe- 

nerwaard in de vorm van een kernboodschap; 

2. Bij het formuleren van de kernboodschap uit te gaan van het samen- 

brengen van bestaande (sectorale) beleidsvisies waar eerder al parti- 

cipatie op heeft plaatsgevonden of die via participatie tot stand zijn 

gekomen. 

3. De raad te informeren over de start van het proces om te komen tot 

een kernboodschap via de raadsinformatiebrief. Wethouder Boere 

wordt gemandateerd de raadsinformatiebrief gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Overeenkomst Veer Gouderak Moordrecht 
Het college heeft ingestemd met de overeenkomst voor exploitatie van de 

veerdienst Gouderak-Moordrecht. De overeenkomst wordt gesloten met de 

gemeente Zuidplas en de Veerdienst Schoonhoven. 
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Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de overeenkomst voor de veerdienst Gouderak- 

Moordrecht. 

    

Samenvatting Subsidieregeling Energiekosten maatschappelijke in- 

stellingen Krimpenerwaard 2022 Het college heeft besloten de Subsidieregeling Noodsteun Energiekosten 

maatschappelijke instellingen Krimpenerwaard 2022 vast te stellen en heeft 

de gemeenteraad geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de Subsidieregeling Noodsteun Energiekosten maatschappelijke 

instellingen Krimpenerwaard 2022 vast. 

2. Informeert de gemeenteraad via bijgevoegd raadsinformatiebrief. 

    

Samenvatting Onderzoek naar servicepunten in grotere kernen 
In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente Krimpenerwaard 

samen met maatschappelijke organisaties gaat onderzoeken of servicepunten 

in de grotere kernen wenselijk en haalbaar zijn. Daarnaast heeft de gemeen- 

teraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om het 

creëren van servicepunten in de grotere kernen nader uit te werken. Het col- 

lege heeft besloten om door middel van een pilot te onderzoeken of er behoef- 

te is aan servicepunten. 

  

Besluit 

Het college besluit om een onderzoek (pilot) te doen naar de behoefte van 

inwoners aan servicepunten in de grotere kernen. 

    

Samenvatting R aadsinformatiebrief  Omgevingswet 
Het college heeft ingestemd met een raadsinformatiebrief over de stand van 

zaken van deinvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

De raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen 

over de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen. 

    

Samenvatting Herstel hoogte vaststelling subsidie GGD HM 2021 
Het college heeft ingestemd met het corrigeren van de vastgestelde subsidie 

GGD HM 2021 van € 176.023,- naar € 174.055,-. Er is minder inzet gepleegd 

dan de in de beschikking gemaakte afspraken. 

  

Besluit 

Het college stemt in met het corrigeren van de vastgestelde subsidie GGD 

HM 2021 van € 176.023,- naar € 174.055,-. 

    

Samenvatting Evaluatie tariefbepaling PGB bij eerste- en tweede- 

graads bloed- of aanverwanten Het college heeft de evaluatie van de tariefbepaling pgb bij eerste- en twee- 

degraads bloed- of aanverwanten vastgesteld en stemt in met de hierin ge- 

noemde aanbeveling. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein 

worden via een brief hierover geïnformeerd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de evaluatie van de tariefbepaling pgb bij eerste- en tweedegraads 

bloed- of aanverwanten vast; 

2. Besluit het ingezette beleid voort te zetten; 

3. Informeert de Raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

4. Informeert de Adviesraad Sociaal Domein middels bijgevoegde brief 
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