
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 10 januari 2023 

  

10 januari 2023 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Toewijzen stimuleringslening  stichting  Vlister Open- 

luchtbaden Het college heeft toegestaan dat stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) de 

stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke accommodaties gemeente 

Krimpenerwaard mag aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn). VOB mag een lening aanvragen voor maximaal 

€ 247.339, onder voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor zonnepanelen 

wordt afgegeven. Het college heeft besloten om de jaarlijkse subsidie in één 

termijn uit te keren wanneer SVn een positieve krediettoets afgeeft. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit dat stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) de stimuleringsle- 

ning aan mag vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ne- 

derlandse gemeenten voor maximaal € 247.339; 

2. Besluit punt 1 onder voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor 

zonnepanelen wordt afgegeven; 

3. Besluit de jaarlijkse subsidie aan VOB in één termijn uit te keren na 

een positieve krediettoets van SVn. 

    

Samenvatting Ingediende zienswijzen projectplan Waterwet dijkver- 

sterking  Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Door het college zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerp-projectplan 

Waterwet ten aanzien van de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpe- 

nerwaard (afgekort: KIJK). Het college verstrekt deze twee zienswijzen ook 

aan de gemeenteraad. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen; 

2. Wethouder Boere wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen. 

    

Samenvatting Eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2022 
Het college heeft een wijziging aan de Verordening toeristenbelasting Krim- 

penerwaard 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de raad om te voorkomen 

dat personen in zorginstellingen toeristenbelasting moeten betalen. 

  

  

  

Besluit 

Het college biedt ter vaststelling aan de raad aan de eerste wijziging van de 

Verordening toeristenbelasting Krimpenerwaard 2022. 

    

Samenvatting Eerste wijziging Verordening kwijtschelding 2023 
Door de Verordening kwijtschelding Krimpenerwaard 2023 te wijzigen met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 wordt de vermogensnorm verhoogd 

met maximaal € 2.000 voor iedereen die in aanmerking komt voor kwijtschel- 

ding. 

  

Besluit 

Het college biedt ter vaststelling aan de raad aan de eerste wijziging van de 

Verordening kwijtschelding Krimpenerwaard 2023. 

    

Samenvatting Dienstverleningsovereenkomst leerplicht Krimpener- 

waard en nieuwe ambtsinstructie Het college is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Gouda 

aangegaan inzake bureau leerlingzaken. Bureau leerlingzaken verricht taken 

met betrekking tot de leerplicht en de daarmee samenhangende taken van 

de kwalificatieplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor vroeg- 

tijdig schoolverlaters. Zowel de dienstverleningsovereenkomst voor Krimpe- 

nerwaard als ook de ambtsinstructie raakt direct de dagelijkse uitvoering van 

werkzaamheden door medewerkers leerplicht/RMC van bureau leerlingzaken. 

  

Besluit 

Het college: 
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1. Gaat een dienstverleningsovereenkomst aan met de gemeente Gouda 

inzake bureau leerlingzaken met een looptijd van drie jaar tot en met 

31 december 2025 en laat deze met terugwerkende kracht ingaan; 

2. Stelt de bijgevoegde ambtsinstructie 2022 voor de medewerker leer- 

plicht/RMC van Bureau leerlingzaken vast. 

    

Samenvatting Ontwerp bestemmingsplan gemeentehuis Provinciale- 

weg 5a, Bergambacht Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Gemeentehuis 

Provincialeweg 5a, Bergambacht’ en legt dit ontwerp bestemmingsplan ge- 

durende zes weken ter inzage. Binnen de termijn waarin het ontwerp bestem- 

mingsplan ter inzage ligt, wordt er een informatieavond georganiseerd. Het 

bestemmingsplan biedt een planologisch-juridisch kader voor het realiseren 

van een nieuw gemeentehuis met bijbehorende functies zoals parkeren. Te- 

vens voorziet het bestemmingsplan in het juridisch kader voor de realisatie 

van natuur binnen het plangebied. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit in het kader van de ter inzage legging van het ontwerp bestem- 

mingsplan voor het nieuwe gemeentehuis geen milieueffectrapportage 

op te stellen; 

2. Stelt de nota van beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties 

voorontwerp bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Provincialeweg 5a, 

Bergambacht’ vast; 

3. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan ‘Gemeentehuis, Provinci- 

aleweg 5a, Bergambacht’ zoals opgenomen in de bijlagen bij dit 

voorstel; 

4. Stemt in met het plan voor de landschappelijke inpassing dat onderdeel 

uitmaakt van het ontwerp bestemmingsplan; 

5. Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Provincialeweg 

5a, Bergambacht’ met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2202DK057-ON01 

voor een termijn van zes weken ter inzage; 

6. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen; 

7. Stelt de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief op de 

hoogte van de ter inzagelegging. 
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