BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 11 mei 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

293829 Project Noachschool /
voorbereidingskrediet en tijdelijke
huisvesting

1.

Akkoord.

2.
3.

4.

In te stemmen met het voorstel aan de raad om
tijdelijke huisvesting voor de Noachschool onder
te brengen in de voormalige Regenboogschool te
Schoonrewoerd;
In te stemmen met het voorstel aan de raad om
hiervoor in het jaar 2021 een krediet van €
85.000 ter beschikking te stellen;
In te stemmen met het voorstel aan de raad om
de kapitaallasten voor deze tijdelijke huisvesting
in de Regenboogschool vanaf 2022 ten bedrage
van € 21.718 te verantwoorden via de begroting
2022 op kostenplaats Onderwijshuisvesting.
In te stemmen met het voorstel aan de raad om

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

5.

6.

292919 Wob-verzoek inzake riool- en
afvalstoffenheffing

292101 Zienswijze (ontwerp)Jaarrekening
2020, (ontwerp) 1e
Begrotingswijziging 2021 en
(ontwerp) Programmabegroting
2022-2025 van het Regionaal
Archief Zuid-Utrecht

Besluit

het voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van
de Noachschool in 2021 te verhogen van € 20.000
naar € 60.000.
In te stemmen met het voorstel aan de raad om
de rentelasten van € 220 van de verhoging van
het voorbereidingskrediet vanaf 2022 te
verantwoorden via de begroting 2022 op
kostenplaats Onderwijshuisvesting;
De raad voor te stellen om de onder beslispunt 3
en 5 genoemde extra kapitaallasten (in totaal €
21.938 vanaf 2022) als onontkoombaar aan te
merken en in de begroting 2022 van structurele
dekking te voorzien.
1. Het Wob-verzoek (Zaak 277130) van een
Akkoord.
inwoner van Vijfheerenlanden n.a.v. de brief van
25 maart 2021 vóór of uiterlijk op 20 mei 2021
te honoreren conform hetgeen in dit voorstel
wordt beschreven.
2. In te stemmen met de openbaring van
verschillende documenten.

1.

2.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
Akkoord.
dienen op de ontwerp Jaarrekening 2020, ontwerp
1e Begrotingswijziging 2021 en ontwerp
Programmabegroting 2022-2025 van het
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
De raad voor te stellen het voordeel op de
gemeentelijke bijdrage aan de RAZU voor de
jaren 2022-2024 te verantwoorden op

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

kostenplaats Historisch archief via de begroting
2022 e.v.
291414 In principe planologische
medewerking gasleiding deel
Vijfheerenlanden

1.

In principe planologische medewerking toe te
Akkoord.
zeggen aan het tracé van een gasleiding door een
deel van de gemeente Vijfheerenlanden.

291413 Basisprincipes Budget
Inwonersinitiatieven

1.

De Basisprincipes Budget Inwonersinitiatieven
Akkoord.
vast te stellen.
De Basisprincipes Budget Inwonersinitiatieven
met terugwerkende kracht in te laten gaan op 0101-2021.
De Basisprincipes Budget Inwonersinitiatieven en
de extra bijlage Halfjaarrapportage
Inwonersinitiatieven 2020_02 met een
raadsinformatiebrief naar de raad te sturen.

2.
3.

291207 Aanpassing Reglement burgerlijke 1.
stand

Het Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden Akkoord.
2021 vast te stellen met als bijzonderheden de
burgemeester te machtigen tot aanwijzen van een
eenmalige BABS zonder een geldige aanwijzing
van een andere gemeente en met ingang van de
dag van inwerkingtreding van dit reglement
het Reglement burgerlijke stand Vijfheerenlanden,
vastgesteld op 20 augustus 2019, in te trekken.

291206 Principeverzoek met variant voor
het plan Lekdijk 10 te Tienhoven
ad Lek (4 woningen)

Aan de ingediende variant voor de bouw van 4
1. De stedenbouwkundige opzet d.d. 28
woningen aan Lekdijk 10 te Tienhoven aan de Lek
juni 2018 aan te houden als
geen medewerking te verlenen;
uitgangspunt voor het realiseren van
De stedenbouwkundige opzet d.d. 28 juni 2018
extra ruimtelijke kwaliteitswinst op
aan te houden als uitgangspunt voor het
deze locatie, waarin is voorzien in de

1.
2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

289947 Crediteren deel koopprijs grond
achter Hogewaard 22 te
Tienhoven

1.

289426 (Ontwerp) begroting 2022,
(ontwerp) 1e begrotingswijziging
2021 en jaarstukken 2020 van
Omgevingsdienst regio Utrecht

1.

2.

2.

3.
4.

Besluit

realiseren van extra ruimtelijke kwaliteitswinst op
deze locatie.

bouw van 4 woningen.
2. Aan de ingediende variant voor de
bouw van 4 woningen aan Lekdijk 10
te Tienhoven aan de Lek geen
medewerking te verlenen.

Tot terugbetaling van totaal € 26.044,50 aan de
verkrijger van de grond.
De kosten van deze creditering (ruim € 26.000)
op te vangen vanuit de op kostenplaats beheer
gronden verantwoorde hogere opbrengsten uit
verkoop snippergroen.

Akkoord.

De (ontwerp)begroting 2022 en de
(ontwerp)begrotingswijziging 2021 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan de
gemeenteraad voor te leggen met het voorstel
een zienswijze in te dienen op de
(ontwerp)begroting;
De (concept)zienswijze na de behandeling in de
raadscommissie RVE van 25 mei 2021 naar de
ODRU te sturen met het voorbehoud van
instemming van de gemeenteraad
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de
ODRU.
De door de gemeente aan de ODRU te betalen
eindafrekening over 2020 van € 52.979 en de
verwachte bijdrage voor 2022 van € 1.267.425 op
te nemen in respectievelijk de jaarstukken 2020
en Kadernota/begroting 2022 van de gemeente.

Akkoord.
De tekst van het raadsvoorstel wordt
aangepast naar aanleiding van de brief
van de directeur van de ODRU d.d. 7
mei jl. De betreffende brief wordt als
bijlage bij het raadsvoorstel toegevoegd
aan de zaak.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

289423 Afwijken aanbestedingsbeleid ten
behoeve van de riool vervanging
in de Boeylaan te Leerdam

1.
2.

Besluit

Af te wijken van het inkoopbeleid en 1 op 1 aan te Akkoord
besteden.
Het vervangen van het riool in de Boeylaan te
gunnen aan civiel aannemer ACW uit Tiel.

