BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 4 februari 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

102908 Ontwerp-kadernota RHC Zuidoost
Utrecht 2021

1.
De raad voor te stellen:
a. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de
concept-kadernota 2021 van de gemeenschappelijke
regeling RHC Zuidoost-Utrecht.
b. Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht hiervan
schriftelijk in kennis te stellen.

Akkoord.

102802 Verlenging contracten
Maatwerkbegeleiding AV-regio

1.

Akkoord.

2.
3.

In te stemmen met het verlengen van de
contracten Maatwerkbegeleiding voor maximaal
twee jaar in de AV-regio.
In te stemmen met een gefaseerde overgang van
de contracten Maatwerkbegeleiding van de AVregio naar de RBL.
De AV-regio de bestuurlijke opdracht, conform
hun brief, te geven om de contracten te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

verlengen, alsook het contractbeheer voor deze
contracten door de AV-regio uit te laten voeren.
102799 Frictiekosten overgang Bibliotheek 1.
Aanzet naar Bibliotheek Lek &
IJssel
2.
102329 Zienswijze verzoek
begrotingswijziging Avres 2020

1.
2.

101976 Concept ontwerp gemeentelijke
woonvisie Vijfheerenlanden

1.

2.

100719 KC Broekgraaf / Proces en
aanbesteding

1.
2.

Ten behoeve van de overgang bibliotheekwerk van Akkoord.
Bibliotheek Aanzet naar Bibliotheek Lek en IJssel
het totale frictiebedrag vast te stellen op
maximaal € 60.440.
De raad te verzoeken dit bedrag uit de reserve
Sociaal Domein te onttrekken.
De begrotingswijziging 2020 van Avres voor een
zienswijze aan de raad voor te leggen
De raad geen zienswijze voor te stellen

Akkoord.

Het concept ontwerp van de gemeentelijke
Akkoord.
woonvisie Vijfheerenlanden ter opiniëring voor te
leggen aan de raadscommissie RVE van 3 maart
2020.
Op basis van de verkregen opinie het concept aan
te passen en vervolgens als ontwerp onderwerp te
laten zijn van een zienswijzeprocedure voor
externe partijen en de inwoners op grond van de
inspraakverordening.
In te stemmen met het voorgestelde proces van
Akkoord.
inkoop voor de realisering van het kindcentrum
Broekgraaf.
In te stemmen met de inkoopstrategie voor
ontwerp- en adviesdiensten voor het kindcentrum
Broekgraaf

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

95622

Verordening liggelden
passantenhaven Vianen

De raad voor te stellen:
Akkoord.
1.
De Verordening liggelden passantenhaven
Blankenborch Vianen 2020 vast te stellen.
2.
de Verordening liggelden passantenhaven
Blankenborch Vianen 2016 in te trekken.
3.
Met ingang van 2020 wat betreft de kostenplaats
Jachthavens de lasten te verhogen met een
structureel bedrag van €3.901 en de baten met
een structureel bedrag van €26.006.
4.
In 2020 ten behoeve van de realisatie van
hiervoor benodigde infrastructurele voorzieningen
een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen van
€22.290.

53674

Uitvoeringsovereenkomsten A27
Houten-Hooipolder

1.

2.
3.

4.
De

De Uitvoeringsovereenkomsten Noord en Zuid
tussen Rijkswaterstaat en de gemeente
Vijfheerenlanden over wegverbreding A27
Houten-Hooipolder aan te gaan.
De raad middels een raadsinformatiebrief te
informeren over de onder beslispunt 1 genoemde
Uitvoeringsovereenkomst.
De financiële consequenties voor de gemeente
Vijfheerenlanden worden verwerkt in de
Kadernota 2024 en in de Programmabegroting
2024.
De budgetten beheer en onderhoud en de
kapitaallasten van de investering kunnen worden
gedekt uit de stelpost volumeontwikkelingen.
burgemeester besluit:

Besluit

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
1.

De wethouder Verkeer en Vervoer, de heer H.
Zevenhuizen, op basis van artikel 171
Gemeentewet, volmacht te verlenen om de
Uitvoeringsovereenkomsten te ondertekenen.

Besluit

