BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 31 maart 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

112344 Vaststelling administratieve
wijzigingen over taakvelden heen
in begroting 2019

1.

Akkoord.

111768 Formaliseren van en
1.
raadsinformatie over andere keuze
eigendomsstructuur brede school
Ameide
2.
3.

4.

Akkoord te gaan met de voorgestelde
administratieve wijzigingen over taakvelden heen
binnen de programma's van de begroting 2019.

Conform de met de betrokken schoolbesturen
Akkoord.
gemaakte afspraken het juridische eigendom van
het nieuwe schoolgebouw in Ameide niet over te
dragen aan deze schoolbesturen.
De ingebruikgevingsovereenkomsten met de
schoolbesturen aan te gaan.
Aan wethouder Kamstra door de burgemeester
volmacht te verlenen om namens de gemeente de
ingebruikgevingsovereenkomsten te
ondertekenen.
De raad met een raadsinformatiebrief te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

informeren over de gewijzigde keuze in de
eigendomsstructuur van de nieuwe brede school
in Ameide.
111610 Integrale afweging 3 woningbouw- 1.
planinitiatieven in Hei-en Boeicop
2.

3.

111303 Plan van Aanpak Economische
visie Vijfheerenlanden

1.
2.

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan Akkoord.
het principeverzoek voor de bouw van woningen
op de locatie Van Zuilenstraat.
Vooralsnog geen medewerking te verlenen aan
het principeverzoek voor de bouw van woningen
op de locatie van Pleinstraat 1c (t.p.v. huidige
voetbalaccommodatie).
De initiatiefnemer voor woningbouw op de derde
locatie informeren dat nieuwe woningen op deze
locatie niet wenselijk zijn.
Het Plan van Aanpak Economische Visie
Vijfheerenlanden vast te stellen.
De raad het Plan van Aanpak opiniërend voor te
leggen.

Akkoord.
Aanvullende opmerkingen:
Het college vraagt aandacht voor het
belang van de ligging van de gemeente
Vijfheerenlanden aan de Noord- Zuid As
van Amsterdam via Utrecht naar
Eindhoven.
Werkgelegenheid agrarische sector
inclusief kaasfabriek is 3%

111038 Inkoopstrategie realisatie school
aan De Brink in Hoef en Haag

1.

Een enkelvoudig onderhandse inkoopprocedure te Akkoord.
doorlopen, begeleid door Stichting Inkoop Bureau
Midden Nederland (IBMN).

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

3.

110388 Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) Jaarverslag
2019 en Uitvoeringsprogramma
2020

1.

109035 Subsidie verstrekken aan en
erfpachtakte aangaan met
Stichting Dorpshuis De Schakel in
Leerbroek

1.

2.

2.
3.
4.
5.

Besluit

Met Ontwikkelaar Hoef en Haag C.V. het
betreffende inkooptraject en de daarmee verband
houdende onderhandelingen in te gaan met als
uitgangspunt een aannemingsovereenkomst ter
realisatie van het Kindcentrum met een vaste,
volledig afgekochte aanneemsom onder het
Europese drempelbedrag voor werken.
De kosten voor de begeleiding door IBMN te
dekken uit het investeringskrediet voor de
nieuwbouw van de school aan De Brink in Hoef en
Haag.
In te stemmen met het Jaarverslag 2019
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) en Uitvoeringsprogramma 2020.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Stichting Dorpshuis De Schakel een subsidie van
in totaal € 2.636.870 te verstrekken ten behoeve
van de nieuwbouw van het dorpshuis in
Leerbroek.
Daartoe de subsidiebeschikking af te geven.
Het voor het dorpshuis benodigde perceel aan
Stichting Dorpshuis De Schakel in erfpacht uit te
geven.
Daartoe de (concept)akte houdende vestiging
recht van erfpacht aan te gaan.
Ter uitvoering van de in de erfpachtakte
opgenomen afspraak omtrent (niet) betaling van

Akkoord.

Op verzoek van het college wordt het
verbeterplan aan de stukken
toegevoegd.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

de erfpachtvergoeding de (concept)akte houdende
geldlening, hypotheekstelling en verpanding aan
te gaan.
106626 Richtlijn buurtpreventie

1.

De richtlijn buurtpreventie in Vijfheerenlanden
2019-2022 vast te stellen

103146 Vervoerspact en Plan van Aanpak
Vernieuwing doelgroepenvervoer
(dgv) en aanvullend openbaar
vervoer (aov) 2019-2023

1.

Het Bovenregionaal Vervoerspact en Plan van
Akkoord.
Aanpak Vernieuwing doelgroepenvervoer en
aanvullend openbaar vervoer 2019-2023, met
daarin als belangrijke elementen: a) Het gebruik
van het openbaar vervoer te stimuleren; b) Het
doelengroepenvervoer efficiënter te organiseren;
c) Het doelgroepenvervoer en (aanvullend)
openbaar vervoer beter op elkaar te laten
aansluiten, vast te stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

2.
90523

Uitbreiding Hervormde Kerk Meerkerk – Vondsten en gevolgen
archeologische opgraving

1.

2.

In te stemmen met het geven van een éénmalige
financiële bijdrage (in de vorm van een
incidentele subsidie) van (maximaal) € 18.650,aan het kerkbestuur van de Hervormde Kerk
Meerkerk om in het algemeen belang de
verkregen archeologische en bijzondere
historische informatie over de nederzetting
Meerkerk zowel fysiek als digitaal beschikbaar te
maken en te houden.
In te stemmen met het geven van een éénmalige
financiële bijdrage (in de vorm van een

Akkoord.

Akkoord.
Met een tekstuele wijziging van het
Raadsvoorstel (verwerkt).

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.

incidentele subsidie) van (maximaal) € 30.000,aan het kerkbestuur van de Hervormde Kerk
Meerkerk als tegemoetkoming in de buitensporige
archeologische kosten en het behouden van de
bijzondere archeologische en historische waarden
in het algemeen belang is.
De raad voor te stellen om hiervoor een subsidie
van € 48.650,- beschikbaar te stellen en de
dekking ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat 2020.
De éénmalige financiële bijdrage (subsidie) van €
48.650,- beschikbaar stellen nadat van het
kerkbestuur van de Hervormde Kerk Meerkerk een
deugdelijke aanvraag om subsidie voor de
genoemde bedragen met bijbehorende
onderbouwing/activiteitenverslag is ontvangen.

Besluit

