BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 9 juni 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

121159 Oninbaar verklaren gemeentelijke
belastingen boekjaar 2019

1.

Akkoord.

2.
135242 Vaststelling rapportage audit
onderwijshuisvesting

1.
2.

3.

In te stemmen met het oninbaar verklaren van €
8.934,64, bestaande uit diverse vorderingen.
Het bedrag van € 8.934,64 ten laste te brengen
van de voorziening dubieuze debiteuren GouwIt.

De rapportage betreffende het uitgevoerde art.
Het college besluit:
213a onderzoek naar onderwijshuisvesting vast te
1. De rapportage betreffende
stellen.
het uitgevoerde art. 213a
De in de rapportage opgenomen aanbevelingen te
onderzoek naar
betrekken bij de verdere vormgeving en
onderwijshuisvesting voor
uitwerking van het onderwijshuisvestingsbeleid
kennisgeving aan te nemen.
van de gemeente Vijfheerenlanden.
De rapportage als bijlage toe te voegen aan het
Beslispunten 2 en 3 akkoord.
Duurzame Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Zaaknr Onderwerp

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

Besluit
In overleg met de portefeuillehouder
Onderwijs wordt een aantal tekstuele
wijzigingen verwerkt.
Raadsinformatiebrief wordt verzonden
na de besluitvorming Duurzaam
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

133446 Uitstel Jaarrekening 2019

1.

Te bevestigen dat er vier maanden uitstel wordt
aangevraagd voor het indienen van de
Jaarrekening 2019.
De raadsinformatiebrief en de brief aan de
provinciaal toezichthouder vast te stellen en te
versturen.

Akkoord.

De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet
van € 30.000 voor de locatie Stammershoefstraat
II beschikbaar te stellen;
De raad voor te stellen dit voorbereidingskrediet
ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve
Grondexploitaties.

Akkoord.

Akkoord.

2.

De gemeenteraad voor te stellen de Algemene
Subsidieverordening (ASV) gemeente
Vijfheerenlanden 2020 vast te laten stellen;
De Nadere regels budgetsubsidies Sociaal Domein
2020 vast te stellen, onder voorbehoud van
vaststelling door de raad van de Sociaal
Maatschappelijke Agenda (SMA) en de ASV.

1.

In te stemmen met het Besluit mandaat

Akkoord.

2.

124103 Voorbereidingskrediet
Stammershoefstraat II te Vianen

1.
2.

131198 Harmonisatie subsidie beleid
gemeente VHL (ASV en Nadere
regels)

125027 Aanwijzen en mandateren

1.

De risicoparagraaf in het Raadsvoorstel
wordt uitgebreid met het risico dat de
accountant opmerkingen gaat maken in
het kader van rechtmatigheid van
subsidieverlening.

Zaaknr Onderwerp
installatieverantwoordelijke voor
de openbare verlichting van de
gemeente Vijfheerenlanden

110704 Aanvullende budgetten
maatregelen Kom Lekdijk te
Lexmond

Conceptbesluit

2.

1.

2.

3.

132189 Nota Risicomanagement en
weerstandsvermogen 2020-2023

1.
2.

Besluit

installatieverantwoordelijke openbare verlichting
gemeente Vijfheerenlanden.
Bureau OVL aan te wijzen als
installatieverantwoordelijke OVL gemeente
Vijfheerenlanden door ondertekening van de
aanwijzingsbrief.
Aanvullend budget € 93.500,- (exclusief BTW)
Akkoord.
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden na de vervanging van
kabels en leidingen door de netbeheerders ten
behoeve van Kom Lekdijk en dit ten laste te
brengen van budget groot onderhoud 2020.
Aanvullend budget €47.300,- (exclusief BTW)
beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en
begeleiden van de uitvoering van de
werkzaamheden bij en na de vervanging van
kabels en leidingen ten behoeve van Kom Lekdijk
en dit te verantwoorden via de 2e berap 2020.
De kapitaallasten met ingang van 2021 ad €
2.602 ten behoeve van Kom Lekdijk structureel te
dekken ten laste van het budget groot onderhoud
wegen 2021.
In te stemmen met de Nota Risicomanagement en Akkoord.
weerstandsvermogen 2020-2023 en de hierin
opgenomen beslispunten voor de raad.
De Nota na bespreking in de
auditcommissie/commissie AZ van 18 juni ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

131235 Vaststelling Sociaal
Maatschappelijke Agenda door
gemeenteraad

1.

Akkoord.

2.

In te stemmen met de Sociaal Maatschappelijke
Agenda en dit ter vaststelling aan te bieden aan
de raad.
In te stemmen met de reactie aan de adviesraad
Sociaal Domein, waarin zij over hun uitgebrachte
advies worden geïnformeerd.

130674 Impactanalyse: op weg naar een
1. Kennis te nemen van de impactanalyse en het
Akkoord.
nieuwe inkoopstrategie Lekstroom bijbehorende advies impactanalyse.
2. In te stemmen met de kernthema’s, die de regio de
komende periode oppakt, om significant effectievere
inkoopafspraken en samenwerking te realiseren:
a) Effectievere regionale samenwerking
b) Optimalisatie van de huidige inkoopsystematiek
c) Randvoorwaarden scheppen voor het werken met
ondersteuningsprofielen
d) Samenhang met en relevantie creëren van
regionale trajecten voor de inkoopstrategie.
3. Akkoord te gaan met de uitwerking van spoor 1 tot
en met spoor 3:
a) Professionalisering van de huidige contracten en de
sturingsinformatie
b) Start met de doorontwikkeling van de sociaal teams
in relatie tot effectieve en efficiënte afspraken met
zorgaanbieders
c) Bouw geleidelijk aan een effectievere regionale
samenwerking
4. Akkoord te gaan met het in gang zetten van het
vervolgproces waarbij:

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

a) De gemeenten de inzet van een regionaal dedicated
innovatieteam en de hiervoor benodigde middelen en
mankracht vrijmaken.
b) De positie van de afzonderlijke raden om hun kader
stellende rol te vervullen geborgd blijft.
130094 Reilinghplein/begrotingsvoorstel

1.

2.
127169 Wob-verzoek en technische vraag
van raadslid inzake Hei- en
Boeicop

1.

2.
3.

126481 Begroting en jaarstukken

1.

De raad voor te stellen het totaal beschikbaar
Akkoord.
gestelde krediet voor het Reilinghplein van €
2.282.000 af te schrijven in 25 jaar en daar een
Risicoparagraaf in het Raadsvoorstel
rente van 1,5% aan toe te rekenen.
wordt aangepast.
De kapitaallasten in de meerjarenbegroting 20212024 vanaf 2022 op te nemen.
Het Wob-verzoek van een inwoner van de
Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden n.a.v. het op 31
maart 2020 genomen collegebesluit 'Integrale
afweging 3 woningbouw-planinitiatieven in Hei-en
Boeicop' grotendeels te honoreren door
verstrekking van het gefilterde collegevoorstel en
de toelichting op het collegevoorstel.
De geheimhouding, welke rust op de te
verstrekken informatie, op te heffen ingevolge
artikel 55, eerste lid Gemeentewet.
De technische raadsvraag om meer informatie te
verstrekken over de aanvraag en de afwijzing
m.b.t. hetzelfde collegebesluit van 31 maart te
beantwoorden door middel van de conceptbeantwoording.
De raad te informeren over de Kadernota 2021 en Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Gemeenschappelijke Regeling
Regionaal Archief Zuid-Utrecht
2.
3.
4.

5.

116300 Begroting en jaarstukken
WerkwIJSS 2019 en 2021

1.
2.

130923 Kadernota 2021-2024 (versie
raad)

1.

2.

Besluit

de eerste begrotingswijziging 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief
Zuid-Utrecht via een raadsinformatiebrief.
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp-Jaarrekening 2019
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp-Programmabegroting 20212024.
De raad voor te stellen expliciet toestemming te
verlenen het positieve exploitatiesaldo over 2019
toe te voegen aan de bestemmingsreserve
digitalisering.
De raad voor te stellen in te stemmen met het
bestuursbesluit over art. 22 lid 1 van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling (GR).
Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en
2021 van WerkwIJSS
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op het WerkwIJSS jaarplan en de
begroting 2021.

Akkoord.

Vast te stellen dat de tijdens de eerste twee
collegebehandelingen ingebrachte opmerkingen
en per mail doorgegeven zaken correct zijn
verwerkt;
De Kadernota 2021-2024 ter vaststelling door te
geleiden naar de gemeenteraad met de in de nota
en in het raadsvoorstel geformuleerde
beslispunten.

Akkoord.
Een aantal tekstuele wijzigingen wordt
doorgevoerd in de Kadernota en het
persbericht.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

128133 Woonvisie “Samen sterk, met
eigenheid en diversiteit”

1.

Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen
op het ontwerp van de gemeentelijke woonvisie;
In te stemmen met de reactie op de zienswijzen;
De woonvisie “Samen sterk, met eigenheid en
diversiteit” ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Akkoord.

Aanvullende opdracht aan DAT Architecten te
verlenen voor € 84.480,- excl. BTW.
Aanvullende opdracht aan Nul25 te verlenen voor
€ 86.060,- excl. BTW.
Kennis te nemen van opdrachten die gegeven
gaan worden aan betrokken partijen bij dit
ontwerpproces, binnen de mandaatregeling.

Akkoord.

Kennis te nemen van de resultaten van het
uitgevoerde benchmarkonderzoek naar de
omvang van de gemeentelijke formatie.
De resultaten van dit onderzoek te betrekken bij
het naar aanleiding van de Kadernota 2021 te
starten bezuinigingstraject én bij de verkenning
om te komen tot één gemeentelijke huisvesting.
De raad (gelijktijdig met de Kadernota 2021) te
informeren over de resultaten van het
benchmarkonderzoek middels een
raadsinformatiebrief.

Akkoord.

2.
3.

128141 Opdrachtverlenging adviseurs
1.
voorbereiding school Hoef en Haag
2.
3.

121672 Vaststelling resultaten benchmark
gemeentelijke formatie
Vijfheerenlanden

1.
2.

3.

