BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 17 maart 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

110563 Aanpak verbetering
rechtmatigheid inkoop tijdelijk
personeel

1.

Besluit

De raad per brief te informeren over het
Akkoord.
waarborgen rechtmatige inkoop tijdelijk personeel

110447 Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 1.
Gevudo. Meerjarenbegroting t/m
2024 en jaarstukken 2019 GR
Gevudo

De ontwerpbegroting 2021 van de
gemeenschappelijke regeling Gevudo (GR
Gevudo) aan de raad voor te leggen met het
advies geen zienswijze in te dienen.

Akkoord.

109850 Wijziging gemeenschappelijke
regeling Avres

In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
van de gemeenschappelijke regeling Avres
De wijzigingen van de gemeenschappelijke
regeling Avres ter goedkeuring aan de raad voor
te leggen.
De gemeenteraad te verzoeken goedkeuring te
verlenen op het instemmingsbesluit van uw

Akkoord.

1.
2.

3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

college.
109751 Aanvullende kredietaanvraag
1.
renovatie C.B.S. Koningin
Wilhelmina School (KWS) Leerdam
i.v.m. stijging bouwkosten
2.
3.
4.
5.
6.

7.

109721 Zienswijze op Ontwerpbegroting

1.

Bouwkostenstijging voor renovatie en
Akkoord.
duurzaamheidsmaatregelen excl. zonnepanelen
t.b.v. KWS 50/50 te verdelen met het
Het college besluit dit voorstel als volgt
schoolbestuur (LOGOS) en - onder voorbehoud
te dekken:
van kredietverlening door de gemeenteraad
 Uit de reserve Renovatie en
€361.000- derhalve:
Vervanging gemeentelijke
Aan het schoolbestuur € 200.000 beschikbaar te
gebouwen.
stellen ter vergoeding van gestegen bouwkosten;
 Restant uit de stelpost
Aan het schoolbestuur € 43.000 beschikbaar te
Volumeontwikkeling.
stellen ten behoeve van investering na-isoleren
vloer Begane Grond en platte daken;
Aan het schoolbestuur € 89.000 beschikbaar te
stellen ten behoeve van investering duurzaamheid
mechanische ventilatie in de leslokalen;
Aan het schoolbestuur € 29.000 beschikbaar te
stellen ten behoeve van investering duurzaamheid
Warmte Terug Win (WTW) unit;
De kapitaallasten over de totale investering, te
weten € 19.800, vanaf het boekjaar 2021
meerjarig te dekken vanuit de begrotingsruimte
en te verantwoorden in de begroting 2021;
De gemeenteraad voor te stellen krediet
beschikbaar te stellen voor de beslispunten 1 t/m
5 (beslispunten 3 t/m 5 onder voorbehoud van
instemming tijdens het OOGO op 19 maart 2020
met de overige schoolbesturen Vijfheerenlanden).
De ontwerpbegroting 2021 van Afvalverwijdering

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2021 Afvalverwijdering Utrecht
(AVU)
109672 Verhogen investeringskrediet
nieuwbouw brede school Ameide

Utrecht (AVU) aan de raad voor te leggen met het
advies geen zienswijze in te dienen
1.

2.

3.

109407 Reilinghplein/vaststellen definitief
ontwerp en extra krediet

Besluit

1.
2.
3.
4.

De raad voor te stellen het voor de nieuwbouw
van de brede school in Ameide beschikbaar
gestelde investeringskrediet met € 360.000 te
verhogen.
De raad voor te stellen de kapitaallast van dit
extra investeringskrediet ter grootte van € 14.400
vanaf 2021 te verantwoorden op 64201000
“onderwijs huisvesting” in de begroting 2021.
De raad voor te stellen deze niet in de begroting
opgenomen (niet gedekte) extra kapitaallasten
ten laste van de begrotingsruimte vanaf 2021 te
laten komen.

Akkoord.

In te stemmen met de beantwoording van de door
de raadsleden gestelde vragen in de
commissievergadering van 21 januari jl.
De raad voor te stellen het definitief ontwerp voor
de herinrichting van het plein nu vast te stellen.
De raad voor te stellen een extra krediet van €
550.000 ter beschikking te stellen voor de
herinrichting van het Dokter Reilinghplein.
De raad voor te stellen de structurele lasten van €
30.000 vanaf 2021 te verwerken in de begroting
2021-2024 via de Kadernota 2021-2024

Beslispunt 1: Akkoord.
Beslispunt 2: Akkoord met uitzondering
van het ontwerp voor het
Stationsgebied.
Beslispunt 3: De raad voor te stellen een
extra krediet van € 300.000 ter
beschikking te stellen voor de
herinrichting van het Dokter
Reilinghplein.
Beslispunt 4: De raad voor te stellen de
structurele lasten van circa € 15.000
vanaf 2021 te verwerken in de begroting
2021-2024 via de Kadernota 2021-2024

Het college besluit dit voorstel als volgt
te dekken:
Overschrijding op
personeelskosten ten laste van
jaarrekening resultaat 2019/algemene
reserve
Overige kosten ten laste van
programma Onderwijs.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

108997 Ameide/locatie Ot en Sien/
raadsinformatiebrief

1.

De locatie achter Ot en Sien in Ameide, aan de
Schans, niet te bebouwen.
De raad hiervan met een raadsinformatiebrief op
de hoogte te stellen.

Akkoord.

De Realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling
van het Hazelaarplein in Vianen aan te gaan met
Waterschap Rivierenland;
De burgemeester verleent aan wethouder
Zevenhuizen volmacht om de
Realisatieovereenkomst namens de gemeente
Vijfheerenlanden te ondertekenen.

Akkoord.

Bij de jaarrekening 2019 de raad voor te stellen
om reeds ontvangen middelen, te weten € 30.000
uit 2018 en € 30.600 uit 2019, toe te voegen aan
de reserve "ruimtelijk kwaliteitsfonds
buitengebied".
Bij de eerste bestuursrapportage 2020 de raad
voor te stellen om € 31.212 in de begroting 2020
op te nemen ten behoeve van dit fonds; dit wordt
gedekt door de in 2020 te ontvangen middelen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

2.
106040 Hazelaarplein Vianen,
realisatieovereenkomst gemeente
& Waterschap Rivierenland

1.
2.

103127 Reserve "ruimtelijk kwaliteitsfonds 1.
buitengebied"

2.

3.

Het college spreekt af om na 2 jaar te
beoordelen of er gebruik gemaakt wordt
van deze reserve.

95551

Eerste wijziging Legesverordening 1.
Vijfheerenlanden 2020

De raad voor te stellen de Eerste wijziging van de
Legesverordening Vijfheerenlanden 2020 vast te
stellen.

Akkoord.

81666

Erfgoedverordening gemeente
Vijfheerenlanden

De raad voor te stellen de Erfgoedverordening
gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te stellen.

Akkoord.

1.

