BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 25 augustus 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

149151 Plan van aanpak jaarwisseling
2020-2021

1. Het plan van aanpak jaarwisseling 2020-2021
vast te stellen.
2. De gemeenteraad te vragen om de begroting te
wijzigen om deze aanpak mogelijk te maken
door €35.000,- beschikbaar te stellen ten laste
van de begrotingsruimte.
3. De gemeenteraad voor te stellen de APV te
wijzigen met betrekking tot vuurwerk.

Besluit
Akkoord.

185563 4e herziening Exploitatieplan Hoef De raad voor te stellen:
en Haag
1. de Reactienota zienswijzen vast te stellen;
2. de 4e herziening van het exploitatieplan Hoef en
Haag vast te stellen.

Akkoord.

187812 Dorpshuizen en wijkgebouwen

Akkoord na aanpassing.

1.

het opinievoorstel Dorpshuizen en Wijkgebouwen

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Vijfheerenlanden
182416 Vaststellen subsidies
peuteropvang en voorschoolse
educatie 2019

Besluit

voor te leggen aan de raad.
1.

2.

3.

De uurtarieven uit de verordening peuteropvang
Akkoord.
en voorschoolse educatie te indexeren met 7,65%
(index stijging maximum uurtarief
kinderopvangtoeslag 2019 t.o.v. 2018) voor
2019;
De subsidies 2019 voor de peuteropvang en
voorschoolse educatie, plaatsen en activiteiten,
vast te stellen op basis van de geldende
regelgeving en de ingediende verantwoordingen;
De afrekeningen van de subsidies 2019 te
verwerken in de daarvoor beschikbare en
toereikende budgetten 2020
(onderwijsachterstanden en VVE (geen OAB)).

185448 Inrichtingsplan 4e fase Hoef en
Haag

1.

het inrichtingsplan 4e fase Hoef en Haag goed te
keuren.

Akkoord mits er een adequate
ontmoetingsplek voor de oudere jeugd
(12 tot 18 jaar) komt op het
Kasteelterrein.

187790 Indeling kader wonen subregio
U10 - regionaal programmeren

1.

In te stemmen met de keuze voor regio WestUtrecht.

Het college besluit:
1. dat gemeente Vijfheerenlanden met
betrekking tot de regionale
programmering voor Wonen de voorkeur
heeft om ingedeeld te worden bij de sub
regio West-Utrecht.

186181 Economische visie provincie
Utrecht 'focus op een vitale en
duurzame economie 2020-2027'

1.In te stemmen met de gemeentelijke reactie op de
economische visie van de Provincie Utrecht, zoals
verstuurd.

Akkoord.
Het college vindt de door de provincie

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2.In te stemmen met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief

gevolgde procedure in de zomervakantie
onzorgvuldig. Dit wordt op bestuurlijk en
ambtelijk niveau aangekaart.

183324 Plan van Aanpak Landschapsbeleid 1.
Vijfheerenlanden
2.

In te stemmen met Plan van aanpak
Akkoord.
Landschapsbeleid
Het opinievoorstel over dit onderwerp aan de raad Het college vraagt aandacht voor de
te zenden.
afstemming met het proces Regionale
Energiestrategie (RES) en het
participatietraject.

186512 Uitgifteovereenkomst 7 kavels
1.
Thuis in Bouwen fase 1 Broekgraaf

De Uitgifteovereenkomst met Thuis in Bouwen
aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling en
realisatie van 7 vrijstaande woningen in fase 1
van Broekgraaf.

Akkoord.

1. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak
omgevingsvisie aan de raad te sturen.

Akkoord.

185445 Raadsinformatiebrief plan van
aanpak omgevingsvisie

184805 Beheerfase sportcomplex Glaspark 1.
In te stemmen met het overdragen van het
Leerdam
beheer, het onderhoud en de exploitatie van
sportcomplex Glaspark Leerdam per 1-9-2020 aan de
Stichting Beheer Glaspark Leerdam
2.
In te stemmen met de te sluiten overeenkomsten
met de Stichting Beheer Glaspark Leerdam
a.
De huurovereenkomst voor velden,
parkinfrastructuur en begane grond kleedclubgebouw
b.
De huurovereenkomst voor de kantine
c.
De beheer- en exploitatieovereenkomst
3.
Voor het jaar 2020 een subsidie van € 47.824,67
te verlenen aan de Stichting Beheer Glaspark Leerdam

Akkoord onder voorbehoud van externe
juridische toets.
NB Overeenkomst met Stichting Beheer
Glaspark dient ook dit voorbehoud te
bevatten.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

met als subsidiegrondslag artikel 4:23 lid 3.c. Awb.
4. De verantwoordelijk beleidsadviseur sport te
mandateren om de subsidieaanvraag voor het jaar
2020 in behandeling te nemen, het besluit op de
aanvraag te nemen en voor de verdere afhandeling
zorg te dragen.
187992 Vaststelling bestemmingsplan
Achthoven 23a Lexmond (Kok
Lexmond)

1.




De raad voor te stellen:
Akkoord.
Het bestemmingsplan Achthoven 23a te Lexmond,
zoals vervat in de bestanden met
planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPLMDAchthoven23a-VA01 en met
gebruikmaking van de ondergrond Basiskaart
Grootschalige Topografie van 14 juni 2019,
gewijzigd vast te stellen door toevoeging van lid
b. aan artikel 4.4.1. van de regels;
Geen exploitatieplan vast te stellen voor de
betreffende gronden.

