BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 28 april 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

117706 Aangescherpt beoordelingskader
Ruimtelijk Economisch Programma
(REP), Contour REP en Plan van
Aanpak fase 3 REP

1. De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met het aangescherpte
beoordelingskader REP, en dit kader te benutten voor
de totstandkoming van het integraal ruimtelijk
perspectief en voor de toetsing in hoeverre ruimtelijke
ontwikkelingen bijdragen aan de regionale
beleidsdoelen;
b. In te stemmen met de contour REP als
onderzoeksagenda voor een op te stellen integraal
ruimtelijk perspectief;
c. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak REP voor
fase 3;
2 a. In te stemmen met het Plan van Aanpak REP fase
3, en het Plan van Aanpak ter informatie aan te bieden

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

aan de raad;
2 b. Bij U10 aandacht te vragen voor het in de praktijk
waarmaken van de toezegging in het Plan van Aanpak
REP voor fase 3 van een “solide proces met voldoende
rust".
3. Het extra benodigde budget van € 15.000 te
verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020.
117696 Voorlopige jaarstukken 2019
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

1.

De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen
bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) op de voorlopige Jaarstukken 2019
VRU.

Akkoord.

117679 Ontwerpbegroting 2021 /
geactualiseerde begroting 2020
Veiligheidsregio Utrecht

1.

De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen
bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) op de Ontwerp begroting 2021/
geactualiseerde begroting 2020 VRU
De raad voor te stellen om in de begroting 2021
structureel extra budget beschikbaar te stellen
van € 63000.

Akkoord.

Als reactie op de toezichtbrief 2020 van de
Provincie Utrecht een antwoordbrief te versturen
aan de toezichthouder Financiën van de provincie
Utrecht
De antwoordbrief ter kennisname te versturen
aan de gemeenteraad

Akkoord.

2.

117661 Reactie op toezichtbrief provincie
2020

1.

2.
117523 Zienswijze begroting, en
jaarstukken GGDrU

1.
2.

College spreekt af om volgend jaar een
beter proces te lopen.

De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen Akkoord.
op de ontwerpbegroting 2021 van de GGDrU.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

GGDrU
117482 (Ontwerp) begroting 2021,
(ontwerp) 2e begrotingswijziging
2020 en jaarstukken 2019 van
Omgevingsdienst regio Utrecht

117333 Verzoek van de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
om een zienswijze.

1. De (ontwerp)begroting 2021 en de
Akkoord.
(ontwerp)begrotingswijziging 2020 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan de
gemeenteraad voor te leggen met het voorstel
geen zienswijze in te dienen;
2. De ODRU te laten weten dat aan de raad wordt
voorgesteld op 11 juni te besluiten geen zienswijze
in te dienen;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de
ODRU.
1.

2.

117327 Bevoorschotting vervoerder
MolenHopper (WMO-vervoer in
regio AlblasserwaardVijfheerenlanden))

1.



Aan de gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019
en op ontwerpbegroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling AlblasserwaardVijfheerenlanden.
Melding te maken van teruggave van €39.007
door de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in
de eerste Bestuursrapportage 2020.

Akkoord.

De aanbieder van het Wmo-vervoer een voorschot Akkoord.
van 80% te verstrekken overeenkomstig het
advies van de VNG voor de periode van maart
2020 t/m mei 2020 in ieder geval onder de
voorwaarden dat:
door de aanbieder van het Wmo-vervoer het
landelijk ondersteuningsaanbod wordt benut;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit



de financiële ondersteuning vanuit de gemeente
wordt terugbetaald op het moment dat de
aanbieder van het Wmo-vervoer vanuit het Rijk
financiële compensatie wordt ontvangen;

de financiële ondersteuning wordt benut om de
uitvoering van het Wmo-vervoer in de gemeenten
te continueren na 31 mei 2020;

de periode van bevoorschotting te verlengen op
het moment dat de desbetreffende maatregelen in
verband met het corona virus langer van
toepassing zijn.
2. De wethouder Wmo, op grond van artikel 168
Gemeentewet, te machtigen tot het uitoefenen van de
bevoegdheid tot het al dan niet verlengen van de
bevoorschotting, wanneer maatregelen in verband met
het coronavirus van toepassing blijven of als
(soepelere) maatregelen daartoe blijven noodzaken.
3. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.
117241 Bevoorschotting zorgvervoer
jeugd in verband met corona

1.
2.

In te stemmen met een bevoorschotting van 80% Akkoord.
in het zorgvervoer jeugd van 16 maart 2020 tot
tenminste 20 mei 2020.
De wethouder Jeugd op grond van artikel 168
Gemeentewet te machtigen tot het uitoefenen van
de bevoegdheid tot het al dan niet verlengen van
de bevoorschotting, wanneer maatregelen in
verband met het coronavirus van toepassing
blijven of soepelere maatregelen daartoe blijven
noodzaken.

Zaaknr Onderwerp

117202 Jaarstukken Avres 2019 en 2021

Conceptbesluit
3.

De raad te informeren via een
raadsinformatiebrief, die ook ingaat op het
collectief vraagafhankelijk Wmo-vervoer.

1.

Het jaarverslag en de jaarrekening Avres 2019 en Akkoord.
jaarplan en begroting Avres 2021 voor zienswijze
aan de raad voor te leggen.
De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen
op de jaarrekening 2019 Avres, de
resultaatbestemming en op het jaarplan en de
ontwerpbegroting 2021 Avres. In de zienswijze de
instemming van de raad met de voorliggende
stukken te verwoorden en uiting te geven aan de
zorg die wij net als Avres hebben over de
toekomst nu we de gevolgen van de corona-crisis
voor onze economie maar nauwelijks kunnen
overzien.

2.

116957 Maatregelenplan sluipverkeer

Besluit

1.
2.
3.

4.

Het definitieve rapport van het onderzoek
sluipverkeer in de gemeente Vijfheerenlanden
vast te stellen.
Het rapport ter kennisname aan de raad aan te
bieden.
De raad voor te stellen in te stemmen met het
uitwerken van de voorgestelde
oplossingsrichtingen voor het weren van
sluipverkeer in een maatregelenplan.
De kosten om expertise in te huren voor het
ontwerpen van een maatregelenplan, het
begeleiden van het expertteam/bestuurlijk traject

Akkoord.
Bij de begroting moet de PM post
ingevuld worden.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

en het opzetten van een communicatiecampagne
te dekken uit bestaande budgetten.
116840 Zienswijze op begroting
1.
Waardlanden 2021 en jaarstukken
2019
2.

116832 Uitbreiding OBS De Wilgenhoek

1.

2.
3.
4.
5.
6.

De jaarrekening 2019 van Waardlanden aan de
raad voor te leggen met het voorstel geen
zienswijze in te dienen.
De ontwerpbegroting 2021 en het
meerjarenprogramma 2022-2024 van
Waardlanden aan de raad voor te leggen met het
voorstel geen zienswijze in te dienen.

Niet akkoord.
Het college besluit om wel een
zienswijze in te dienen.
Aangepast voorstel digitaal goedkeuren.

Met inachtneming van artikel 30 van de
Akkoord.
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2015 Leerdam de uitbreidingsaanvraag van O.B.S.
De Wilgenhoek in behandeling te nemen en toe te
wijzen onder voorbehoud van het beschikbaar
stellen van krediet zoals beschreven onder 2;
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 75.000 beschikbaar te stellen voor de
uitbreiding van O.B.S. De Wilgenhoek;
De kapitaallasten over de totale investering van
€26.125 per jaar te verantwoorden in de
begroting 2021;
De kapitaallasten vanaf het boekjaar 2021 te
dekken vanuit de stelpost volume uitbreiding;
Jaarlijkse huurkosten á € 27.000 (€ 2.250 p.m.)
goed te keuren;
De extra jaarlijkse huurkosten tot en met 2022 te
dekken binnen de begroting van programma 4
onderwijshuisvesting.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

116736 Gemeenschappelijk Regeling
1.
Bureau OVL; Programmabegroting
2021, Jaarverslag 2019 en
wijziging Gemeenschappelijke
Regeling
2.
3.
4.

5.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om geen
zienswijzen in te dienen tegen de conceptprogrammabegroting 2021 en het concept
jaarverslag 2019 van de Gemeenschappelijke
regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede.
De gemeenteraad voor te stellen om in de
begroting 2021 structureel extra budget
beschikbaar te stellen van € 18.648,In te stemmen met de voorgestelde wijziging van
de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare
Verlichting Lek-Merwede.
De wijzigingen van de gemeenschappelijke
regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede ter goedkeuring aan de raad voor te
leggen.
De gemeenteraad te verzoeken goedkeuring te
verlenen op het wijzigingsbesluit van uw college.

Niet akkoord.
Het college besluit om wel een
zienswijze in te dienen.
Aangepast voorstel digitaal goedkeuren.

115838 Startnotitie LHBTI

1.

De raad voor te stellen in te stemmen met de
startnotitie LHBTI.

Akkoord.

115796 Keuze voor Gemeenschappelijke
Regeling afvalverwerking als
gevolg van gemeentelijke
herindeling

1.

De keuze te maken om als volledige gemeente
deel te nemen aan GR Gevudo en daardoor
afvalverwerking van huishoudelijke stromen bij
HVC onder te brengen en uit te treden uit de GR
AVU, waarvan de gemeente nu lid is voor het
gebiedsdeel Vianen.
Deze keuze op grond van artikel 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen ter instemming

Akkoord.

2.

In beslispunt 2 van het Raadsvoorstel de
dekking van deze extra kosten
opnemen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

113655 Ontwerp-bestemmingsplan
Meerkerk, Zouwendijk 68-70 en
nabij 143

1.
2.
3.

Besluit

voor te leggen aan de raad.
De desintegratiekosten van de AVU-uittreding te
dekken uit de toegenomen jaarlijkse provisie
vanuit Gevudo en, indien dit niet voldoende is, de
raad om eenmalig krediet te vragen voor
aanvullende kosten van de AVU-uittreding met
een maximum van € 50.000.
In te stemmen met de nota Bestuurlijk
vooroverleg en Inspraak, versie 1.2;
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Meerkerk, Zouwendijk 68-70 en nabij 143 van 6
februari 2020;
Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

116046 Vaststellen addendum 2 extra
bouwkavels Parczoom BV inzake
Broekgraaf fase 4.9-4.10

1. Het addendum met Parczoom BV aan te gaan ten
behoeve van de ontwikkeling van 2 woningen in
fase 4.9 - 4.10 Broekgraaf.

Akkoord.

117538 Bevriezing handhaving
permanente bewoning
recreatiewoningen

1. Alle handhavingsactiviteiten voor wat betreft
Akkoord.
illegale permanente bewoning van
recreatiewoningen op campings en/of
recreatieparken te bevriezen tot 31 december
2020, met uitzondering van die gevallen waarbij
geconstateerd wordt dat de veiligheid in het geding
is en/of er sprake is van criminele activiteiten.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2. De raad hierover met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Besluit

