
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 8 februari 2022 

  

8 februari 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Huisvesting - nieuw gemeentehuis 
Het college heeft het projectplan voor het ontwerp en de realisatie van het 

nieuwe gemeentehuis vastgesteld en geeft opdracht aan HEVO voor het be- 

geleiden van de aanbestedingen en het voeren van het bouwprojectmanage- 

ment. Het college gaat in overleg met het raadspresidium over de oprichting 

van de klankbordgroep van de raad. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt het projectplan vast voor de ontwerp- en realisatiefase van het 

nieuwe gemeentehuis en mandateert aan de ambtelijk opdrachtgever 

de uitwerking op het onderdeel van de bemensing en projectplanning. 

2. Geeft opdracht aan HEVO voor het begeleiden van de aanbestedingen 

en het voeren van het bouwprojectmanagement in de ontwerpfase 

en optioneel voor de realisatiefase en mandateert de uitwerking en 

verlening van de opdracht aan HEVO aan de ambtelijk opdrachtgever 

3. Mandateert wethouder De Wit om het memo voor het presidium over 

de oprichting van de klankbordgroep van de raad aangepast vast te 

stellen. 

    

Samenvatting Integrale kostprijs De Waard 
Het college heeft besloten mee te werken aan het verzoek van Optisport om 

voor Zalencentrum De Waard BTW-plichtig te worden. Daarom heeft het 

college met terugwerkende kracht vanaf 2019 de huur verhoogd tot boven 

de integrale kostprijs en heeft het de exploitatiebijdrage evenredig verhoogd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Werkt mee aan het verzoek van Optisport om voor Zalencentrum De 

Waard BTW-plichtig te worden; 

2. Verhoogt de huur aan Optisport voor Zalencentrum De Waard, met 

terugwerkende kracht vanaf 2019 en voor komende jaren, tot boven 

de integrale kostprijs en geeft hiervoor een verklaring af; 

3. Verhoogt de exploitatiebijdrage aan Optisport voor Zalencentrum De 

Waard, met terugwerkende kracht vanaf 2019 en voor komende jaren, 

evenredig met de huur. 

    

Samenvatting B eheer en onderhoud verzamelcontainers afval 
In de loop van 2021 zijn er problemen ontstaan m.b.t. het beheer, onderhoud, 

reinigen en reparatie van de ondergrondse en bovengrondse verzamelcontai- 

ners voor restafval en GFT+e. Dat heeft geleid tot klachten en er zijn ook 

raadsvragen gesteld. Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd 

over de ontwikkelingen en de stand van zaken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de raad m.b.t. de ontwikkelingen beheer en onderhoud 

verzamelcontainers. 

    

Samenvatting Tariefsophoging  Wmo  en Jeugd diensten 2022 en 

aanpassing indexatiesystematiek De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen 

om de tarieven voor de diensten WMO en Jeugd diensten te verhogen zodat 

salarisverhoging mogelijk is. Het college heeft hier gehoor aan gegeven en 

past per 1 februari 2022 de indexatiepercentages aan voor de diensten jeugd 

en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met 0,79 procentpunt voor 

ambulante diensten en 0,05 procentpunt voor locatie-gebonden diensten. Om 

dit goed uit te voeren besluit het college tevens per 2023 de OVA-PPC-syste- 

matiek (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling – prijsindexcijfer 

particuliere consumptie) toe te passen. 
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Besluit 

Het college: 

1. Past eenmalig de indexatiepercentages voor de diensten jeugd en 

Wmo aan met 0,79 procentpunt voor ambulante diensten en 0,05 

procentpunt voor locatie-gebonden diensten. 

2. Deze tarieven per 1 februari 2022 ingaan. 

3. Past de indexatiesystematiek per 2023 aan naar de OVA-PPC-systema- 

tiek (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling - prijsindex- 

cijfer particuliere consumptie). 

4. Neemt de financiële gevolgen mee bij de eerste Tussenrapportage 

2022. 

    

Samenvatting Shakespeare in de Loet 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van Stichting 

Shakespeare in de Loet om haar subsidieaanvraag in te trekken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de (reeds toegestuurde) beantwoording schriftelijke 

vragen SV22-09 

2. Stemt in met de raadsinformatiebrief 

3. Mandateert wethouder Bening om de persvragen te beantwoorden 

    

Samenvatting Subsidiebudget 2023 
Het college heeft de raad voorgesteld om het subsidiebudget voor 2023 en 

verder vast te stellen op € 6.728.856,- en een correctie toe te passen van € 

56.131,- op het resultaat van 2022. Ook wordt voorgesteld het college te 

mandateren om voor het jaar 2023 per subsidiethema een subsidieplafond 

vast te stellen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Mandateert wethouders Sleeuwenhoek en Boere voor de vaststelling 

van het raadsvoorstel inzake subsidiebudgetten 2023 en verder. 

    

Samenvatting 1e wijziging Verordening 
Het college heeft ter vaststelling de 1e wijziging van de Verordening Haven- 

gelden 2022 aangeboden aan de raad. 
H avengelden 2022 

  

Besluit 

Het college: 

1. Biedt ter vaststelling aan de raad aan de 1e wijziging van de Verorde- 

ning Havengelden 2022. 

    

Samenvatting Bestuurlijke reactie op initiatieven Lierenfabriek 
Het college heeft ingestemd met de voorgestelde inhoudelijke reactie op mails 

en berichten van initiatiefnemer met de wens tot behoud en ontwikkeling als 

herbestemming van de locatie Lierenfabriek in Ouderkerk aan den IJssel. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met voorgestelde inhoudelijke schriftelijke reactie naar initi- 

atiefnemer over de wens voor behoud en het verzoek tot aanwijzen 

van de Lierenfabriek als gemeentelijk monument. 

2. Stelt de raad in kennis van het feit dat een inhoudelijke schriftelijke 

reactie is gegeven. 

    

Samenvatting Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Tiendweg 

West 30a en naast 8b Lekkerkerk Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Tiendweg 

West 30a en naast 8b in Lekkerkerk en legt dat ontwerp ter inzage. Het plan 

voorziet in het transformeren van een agrarisch bedrijf naar voormalig agra- 

risch bedrijf op de locatie Tiendweg West 30a en het realiseren van een 

nieuwe (extra) woning op de locatie naast Tiendweg West 8b in Lekkerkerk. 

De extra woning wordt toegestaan omdat het agrarische bouwperceel op 

Tiendweg West 30a komt te vervallen en de voormalige agrarische schuren 

worden gesloopt. Vanwege de nabijheid van de hoogspanningsmast op het 

perceel Tiendweg West 30a wordt de extra woning gebouwd in het bestaande 

lint op locatie Tiendweg West naast 8b in Lekkerkerk. 
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Besluit 

Het college: 

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen; 

2. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tiendweg West 30a en 

naast 8b te Lekkerkerk’, met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2107BG031-ON01; 

3. Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tiendweg West 30a en naast 8b 

te Lekkerkerk’ met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2107BG031-ON01 ter inzage; 

4. Stelt voor het ontwerpbestemmingsplan geen (ontwerp)exploitatieplan 

op. 

    

Samenvatting Vaststellen bestemmingsplan 'Abelenlaan 6, Ouderkerk 

aan den IJssel' Het college heeft het bestemmingsplan ‘Abelenlaan 6, Ouderkerk aan den 

IJssel, aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Met het bestem- 

mingsplan wordt de bestemming ‘Kantoor’ omgezet naar de bestemming 

‘Wonen’ om de bouw van drie woningen (een vrijstaande woning en een 

twee-onder-éénkapwoning) mogelijk te maken, inclusief parkeerplaatsen. Het 

bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de concept Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 

‘Abelenlaan 6, Ouderkerk aan den IJssel’ vast; 

2. Biedt de Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘Abelen- 

laan 6, Ouderkerk aan den IJssel’ ter vaststelling aan de gemeenteraad 

aan; 

3. Biedt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Abelenlaan 6, Ouderkerk aan 

den IJssel’, met bijbehorende stukken (NL.IM- 

RO.1931.BP2108DK048.VG01) ter vaststelling aan de gemeenteraad 

aan; 

4. Stelt de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Mandaat coronabestedingen 
Het college heeft de beleidsmedewerker sport mandaat verleend voor het 

aanvragen voor de corona steunregelingen zoals Tegemoetkoming verhuur- 

ders van sportaccommodaties en Specifieke uitkering IJsbanen en Zwemba- 

den. Voor de bestedingen van deze steunregelingen heeft het college team- 

manager facilitair gemandateerd. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. De beleidsmedewerkers sport mandaat te verlenen voor het aanvragen 

van de corona steunregelingen ‘Tegemoetkoming verhuurders van 

sportaccommodaties’ en ‘Specifieke uitkering IJsbanen en Zwemba- 

den’; 

2. De teammanager facilitair mandaat te verlenen om bestedingen te 

doen op grond van de regelingen genoemd onder 1. 
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