
 
 
 

Besluiten College van B&W 3 maart 2015 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Krimpenerwaard vergadert wekelijks op 
dinsdag. Op 3 maart 2015 nam zij ook het volgende besluit dat nog niet eerder is gepubliceerd. 
 
Beantwoording schriftelijke vragen Ahri 
Door de raad zijn vragen gesteld over de wet algemene regels herindeling (Arhi). Voor het antwoord op 
deze vragen verwijzen wij u naar de website van de gemeente. 
 
Zienswijze Liquidatieplan 
In 2014 is door de voormalige gemeenten besloten tot deelname aan de Groenalliantie Midden-Holland 
en tot beëindiging (liquidatie) van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard. Hiervoor is een 
liquidatieplan opgesteld. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen. Dit om helderheid te 
krijgen over de middelen die overgaan en om te onderstrepen dat de middelen uit het Natuur- en 
Recreatieschap Krimpenerwaard ook in de toekomst voor het gebied Krimpenerwaard worden ingezet. 
 
Besluiten College van B&W 10 maart 2015 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Krimpenerwaard vergadert wekelijks op 
dinsdag. Op 10 maart 2015 nam zij de volgende besluiten. 
 
Beantwoording Schriftelijke vraag art. 38 Vervoersmogelijkheden 
Door de raad zijn vragen gesteld over de vervoersmogelijkheden. Voor het antwoord op deze vragen 
verwijzen wij u naar de website van de gemeente. 
 
Beantwoording Schriftelijke vraag art. 38 Indicatiestelling 
Door de raad zijn vragen gesteld over indicatiestelling. Voor het antwoord op deze vragen verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente. 
 
Beantwoording schriftelijke vragen art. 38 Vluchtelingen 
Door de raad zijn vragen gesteld over vluchtelingen. Voor het antwoord op deze vragen verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente. 
 
Beantwoording Schriftelijke vraag art. 38  Tour de France  
Door de raad zijn vragen gesteld over de Tour de France. Voor het antwoord op deze vragen verwijzen 
wij u naar de website van de gemeente 
 
Tour de France 
De Tour de France rijdt op zondag 5 juli 2015 door de gemeente Krimpenerwaard. Het college van de gemeente 
Krimpenerwaard heeft het plan van aanpak vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de veiligheid, 
een goede bereikbaarheid voor bezoekers en de zondagsrust. Het college ziet het evenement bovendien als 
een mooie gelegenheid om de gemeente Krimpenerwaard positief op de kaart te zetten. 
 
Collegewerkprogramma 
Het college van burgemeester en wethouders gaat het coalitieakkoord ‘Gemeente 
Krimpenerwaard, herkenbaar en verbindend!’ uitwerken in een werkprogramma. Daarmee wordt 
duidelijk op welke wijze en in welk jaar het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat 
realiseren.  Het collegewerkprogramma wordt voor de zomer 2015 aan de  raad gepresenteerd 
 
Levering gronden Zevender/Thiendenland 
Ter uitvoering van de grondexploitatieovereenkomst van 1 april 2010 voor het project Zevender - Thiendenland 
II, heeft het college besloten tot levering van een aantal percelen in het projectgebied aan de 
Ontwikkelingscombinatie. De Ontwikkelingscombinatie betaalt de daarvoor overeengekomen vergoeding aan de 
gemeente en kan de gronden conform haar verplichtingen doorverkopen voor verdere ontwikkeling van het 
gebied. Tevens heeft het college uit praktische overwegingen besloten dat beslissingen op komende verzoeken 
buiten het college kunnen worden afgedaan, mits die binnen de daarvoor afgesproken kaders vallen. 


