
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 1 februari 2022 

  

1 februari 2022 

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
Het college heeft kennis genomen van het plan van aanpak actualisatie Inte- 

graal Huisvestingsplan (IHP). Het hoofddoel van de actualisatie Integraal 

Huisvestingsplan is het actualiseren van de meerjarenplanning van projecten 

en gemeentelijke investeringskosten op het gebied van onderwijshuisvesting. 

Met de kaders voor het IHP is duidelijk wat er straks wel en niet in de actuali- 

satie van het IHP wordt meegenomen. Het college heeft de uitgangspunten 

vastgesteld die worden gehanteerd bij de actualisatie van het IHP. Het geac- 

tualiseerde IHP zelf wordt tezijnertijd door de raad vastgesteld. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de uitgangspunten vast die gehanteerd worden bij de actualisatie 

van het IHP. 

2. Stelt het plan van aanpak vast voor de actualisatie van het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs Krimpenerwaard (IHP). 

    

Samenvatting Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Ouderkerk 

aan den IJssel Het college heeft besloten om in te stemmen met de ingediende zienswijze 

en de omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van drie woningen 

en zes appartementen op de locatie van het voormalig gemeentehuis van 

Ouderkerk, gelegen aan de Dorpsstraat 42 te Ouderkerk aan den IJssel en 

wijkt daarmee af van het bestemmingsplan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de weerlegging van de ingediende zienswijze. 

2. Verleent de omgevingsvergunning voor de realisatie van een drie 

woningen en zes appartementen op de locatie van het voormalig ge- 

meentehuis van Ouderkerk, gelegen aan de Dorpsstraat 42 te Ouder- 

kerk aan den IJssel en wijkt daarmee af van het bestemmingsplan. 

    

Samenvatting Voortgangsrapportage periode 1 (juni – oktober 2021) 

projecten Openbare Werken. Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van de pro- 

jecten Openbare Werken over de 1ste periode (juni – oktober 2021). De effecten 

hiervan worden in de 1ste tussentijdse rapportage 2022 verwerkt. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de IBOR projecten 

van de afdeling Openbare werken, peildatum 1 november 2021; 

2. De effecten van deze voortgangsrapportage over de 1ste periode (juni 

– oktober 2021) in de 1ste tussenrapportage 2022 te verwerken. 

    

Samenvatting Brief aan G edeputeerde  S taten  Zuid-Holland Vitale 

Krimpenerwaard Het college heeft besloten een brief te sturen aan de Gedeputeerde Staten 

(GS) van Zuid-Holland over de vitaliteit van de gemeente. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit de brief te sturen aan GS Zuid-Holland 

2. Stuurt een afschrift van de brief naar de gemeenteraad 

    

Samenvatting De Vaartweg 2a, Stolwijk 
Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan De Vaartweg 

2a in Stolwijk en legt deze gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmings- 

plan maakt één recreatiewoning mogelijk en verankert de overige aanwezige 

bouwwerken en het gebruik van dit terrein met een persoonsgebonden 

overgangsrecht. 
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Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan De Vaartweg 2a in Stolwijk 

met IDN-code NL.IMRO.1931.BP2010BG034-ON01 en de terinzageleg- 

ging gedurende zes weken. 

    

Samenvatting Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein 
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2020 van de Adviesraad 

Sociaal Domein en stuurt een bestuurlijke reactie naar de Adviesraad. Het 

college heeft het jaarverslag ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het Jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal 

Domein; 

2. Stuurt een bestuurlijke reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein; 

3. Stuurt het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Jaarverslag Clientenraad 2020 
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad 

Participatiewet en stuurt een bestuurlijke reactie naar de Cliëntenraad. Het 

college heeft het jaarverslag ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad 

Participatiewet; 

2. Stuurt een bestuurlijke reactie aan de Cliëntenraad Participatiewet; 

3. Stuurt het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Onderzoek rekenkamer toezicht en handhaving op 

openbare orde en veiligheid Van de Rekenkamercommissie is een rapport ontvangen over een onderzoek 

naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid. Het college heeft 

gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheid om hierop een bestuurlijke 

reactie te geven. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Geeft een zienswijze op de rapportageversie voor bestuurlijk weder- 

hoor van het rekenkameronderzoek naar toezicht en handhaving op 

openbare orde en veiligheid. 

    

Samenvatting Voorstel wijzigen rooster van aftreden Adviesraad 

Sociaal Domein Het college heeft het aangepaste rooster van aftreden van de leden van de 

Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld en daarmee de formele zittingsperiode 

van enkele leden verlengd. Hiermee wordt voorkomen dat er in korte tijd veel 

leden tegelijk aftreden, waarmee kennis en expertise verloren zou gaan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Wijkt af van de verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpener- 

waard 2015 met betrekking tot de zittingsduur van de leden van de 

Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard. 

2. Stelt een nieuw het rooster van aftreden vast. 

    

Samenvatting Zuidbroek 153, Bergambacht 
Het college heeft ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbroek 153, 

Bergambacht’ en legt deze gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmings- 

plan legaliseert de sleufsilo’s buiten het bestemmingsplan conform de wijzi- 

gingsbevoegdheden (artikel 3.7.1 en artikel 37 sub c) opgenomen in het be- 

stemmingsplan Buitengebied Bergambacht. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbroek 153, Bergambacht’ 

met code NL.IMRO.1931.BPW2102BG042-ON01; 
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2. Legt het ontwerpwijzigingsplan voor een periode van zes weken ter 

inzage. 
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