
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 25 januari 2022 

  

25 januari 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Actualisatie besluiten  uitkoopregeling 
Het college heeft besloten de woonbestemming van vijf - in het kader van de 

uitkoopregeling - aangekochte woningen te laten vervallen. Daarnaast is aan 

de teammanager Projecten mandaat verleend om de percelen die binnen 

deze regeling vallen te kopen en verkopen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met een wijziging van de bestemming wonen voor de in het 

kader van de uitkoopregeling aangekochte woningen; 

2. Mandateert de teammanager Projecten voor de eventuele verkoop 

van de percelen Schuwacht 152 en Tiendweg West 28; 

3. Mandateert de teammanager Projecten voor de (ver)koop van de 

vrijkomende percelen na sloop van de woningen in het kader van de 

uitkoopregeling aan in principe de aangrenzende eigenaren. Het 

mandaat blijft beperkt tot verkopen van maximaal € 100.000,--. 

    

Samenvatting Decembercirculaire 2021 
Op 14 december is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire 

heeft financiële gevolgen voor de programmarekening 2021 en de meerjaren- 

begroting 2022. Het college heeft besloten deze financiële gevolgen te verwer- 

ken in de programmarekening 2021 en de 1e tussentijdse rapportage 2022 

en hierover de raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De financiële gevolgen van de decembercirculaire voor 2021 te betrek- 

ken bij de opstelling van de programmarekening 2021; 

2. De structurele financiële gevolgen van de decembercirculaire te ver- 

werken in de 1e tussentijdse rapportage 2022; 

3. De raad te informeren over de gevolgen van de decembercirculaire 

2021. Wethouder Boere wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast 

te stellen. 

    

Samenvatting Herinrichting Spoorzone 
Het college heeft ingestemd met de realisering van 90 woningen op de locatie 

van de Spoorzone. Hiervoor zal een samenwerkingsovereenkomst worden 

opgesteld met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.. De plannen zijn 

voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het masterplan voor de Spoorzone met daarin 90 wonin- 

gen en een ontmoetingsruimte; 

2. Legt de plannen voor een positief advies voor aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Eenmalige subsidieaanvraag T our de Waterlinie  2022 
Het college heeft een eenmalige subsidie verleend voor het organiseren van 

de Tour de Waterlinie 2022. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent, in afwijking tot het gevraagde bedrag van € 10.000,-, een 

eenmalige subsidie van € 5.000,- voor de Tour de Waterlinie 2022. 
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Samenvatting Raadsinformatiebrief aangepaste jeugdgezondheids- 

zorg dienstverlening Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de aangepaste 

dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de tijdelijke sluiting 

van de locaties Ouderkerk en Gouderak middels een raadsinformatiebrief en 

een bijgevoegde brief van de GGD Hollands Midden. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de raadsinformatiebrief over aangepast dienstverlening jeugdge- 

zondheidszorg en tijdelijke sluiting locaties Ouderkerk en Gouderak 

vast. 

    

Samenvatting Informeren gemeenteraad gewijzigd Protocol klachten- 

behandeling 2022 Het college heeft besloten om de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief 

te informeren over het gewijzigde Protocol klachtenbehandeling 2022. Dit 

protocol is gewijzigd in verband met de organisatiewijziging ‘Krimpenerwaard 

Vooruit!’. Dit protocol kwam namelijk niet meer overeen met de realiteit. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief zoals bijge- 

voegd in bijlage 1 bij dit voorstel; 

2. Mandateert de portefeuillehouder om de raadsinformatiebrief, indien 

nodig, aan te vullen en/of te wijzigingen. 

    

Samenvatting Koolwijkseweg  19a, Stolwijk 
Het college heeft besloten het ontwerp wijzigingsplan Koolwijkseweg 19a in 

Stolwijk in procedure te brengen en legt het zes weken ter inzage. Dit ontwerp- 

wijzigingsplan maakt het mogelijk een agrarisch bouwvlak te voorzien van 

de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’. 

Het college is hiervoor bevoegd op basis van de binnenplanse wijzigingsbe- 

voegdheid artikel 3.7.2 van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

(voormalige gemeente Vlist). 

  

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan Koolwijkseweg 19a, Stolwijk, 

met kenmerk NL.IMRO.1931.BPW2110BG039-ON01 en de ter inzage 

legging gedurende zes weken. 

2. Besluit geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst voor 

dit plan op te stellen. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan Tiendweg 27a en 27b, 

Krimpen aan de Lek Het college heeft de raad voorgesteld het Bestemmingsplan Tiendweg 27a 

en 27b Krimpen aan de Lek ongewijzigd vast te stellen. Op deze percelen zijn 

al decennialang twee woningen in een voormalige boerderij gevestigd. Deze 

feitelijke situatie is echter nooit vastgelegd in een bestemmingsplan. Door 

het pand de aanduiding ‘karakteristiek’ te geven, is het mogelijk twee wonin- 

gen toe te staan. In dat geval kan conform de geldende regels uit het bestem- 

mingsplan het bestaande hoofdgebouw worden gesplitst. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met verzending van bijgevoegd antwoord op de inge- 

brachte zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Tiendweg 27a en 

27b Krimpen aan de Lek, de raad voor te stellen: 

2. Het bestemmingsplan Tiendweg 27a en 27b Krimpen aan de Lek, met 

kenmerk NL.IMRO.1931.BP2106BG016-VG01 ongewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Vertegenwoordiging in besturen verbonden  partijen 
Het college heeft besloten onze nieuwe burgemeester de heer Paans aan te 

wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van SVHW. De 

raad wordt geadviseerd de heer Paans te benoemen als lid van het Algemeen 

Bestuur van de Regio Midden-Holland. Met ingang van 20 januari is de heer 

Paans de heer Cazemier opgevolgd als burgemeester. De heer Paans volgt 

de heer Cazemier met dit besluit ook op als vertegenwoordiger van de ge- 

meente in verschillende samenwerkingsverbanden. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Adviseert de raad de heer Paans te benoemen als lid van het Algemeen 

Bestuur van de regio Midden-Holland door middel van bijgaand 

raadsvoorstel; 

2. Wijst de heer Paans aan als vervangend lid van het Algemeen Bestuur 

van SVHW; 

3. Informeert Veiligheidsregio Hollands Midden over de opvolging van 

de heer Cazemier door de heer Paans als lid van het Algemeen Bestuur 

van de VRHM; 

4. Onderschrijft de in de bijgevoegde memo genoemde uitgangspunten 

voor lidmaatschap aan verbonden partijen en brengt deze uitgangs- 

punten onder de aandacht bij het nieuwe college. 

De burgemeester: 

5. Mandateert op basis van artikel 171 lid 2 de wethouder financiën tot 

het bijwonen van de aandeelhoudersvergaderingen van Oasen. 
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