BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 24 november 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

206756 Wijzigen Algemene
Inkoopvoorwaarden gemeente
Vijfheerenlanden 2019

1.

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de
gemeente Vijfheerenlanden te wijzigen ten
aanzien van digitaal toegankelijke content.
De wijziging ten aanzien van digitaal
toegankelijke content kenbaar te maken via een
Addendum bij de Algemene Inkoopvoorwaarden
gemeente Vijfheerenlanden 2019.
De Algemene Inkoopvoorwaarden van de
gemeente Vijfheerenlanden te wijzigen ten
aanzien van e-facturatie.

Akkoord.

In te stemmen met het concept van de
Afvalstoffenverordening gemeente
Vijfheerenlanden met bijbehorende Toelichting en
ter voorbereiding op de definitieve vaststelling

Akkoord.

2.

3.

206093 Inspraakprocedure
Afvalstoffenverordening en
Uitvoeringsbesluit

1.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

Besluit

door de gemeenteraad de inspraakprocedure te
doorlopen;
In te stemmen met het concept van het
Uitvoeringsbesluit behorende bij de
Afvalstoffenverordening gemeente
Vijfheerenlanden en ter voorbereiding op de
definitieve vaststelling door het college de
inspraakprocedure te doorlopen.

205366 Verzoek tot intrekken
voorkeursrecht voor bepaalde
percelen in Hoef en Haag.

1.

Het gevestigde voorkeursrecht op grond van de
Wet voorkeursrecht gemeenten voor de
kadastrale percelen gemeente Vianen, sectie F,
nummers 56, 68, 404, 535, 626 en 637 in te
trekken.

205039 Korting afdracht A0reclameborden in verband met
corona aan ESH Media en
Centercom

1.

Een éénmalige korting van 50% te verlenen op de Akkoord.
totale jaarlijkse afdracht van A0-reclameborden in
verband met corona in 2020 aan ESH Media en
Centercom.
In de jaarrekening 2020 € 22.794 ten laste te
brengen van de corona reserve.

2.
204965 Afwijking inkoopprocedure inhuur
projectleider HRM

1.
2.
3.

Akkoord.

In te stemmen met het afwijken van de
Akkoord.
voorgeschreven inkoopprocedures voor de huidige
inhuur van de projectleider HRM.
Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur
voor het verlengen van dit inhuurcontract.
Volmacht te verlenen aan de algemeen directeur
voor de ondertekening van deze
verlengingsovereenkomst.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

202856 Incidentele subsidie voor Stichting 1.
dorpshuis De Stoof in Kedichem

Op grond van artikel 4:23, derde lid onder d Awb Akkoord.
een incidentele subsidie à €15.875,20 te verlenen
aan Stichting dorpshuis De Stoof te Kedichem
voor de renovatie van de kleedkamer, toilet- en
doucheruimte.

201290 Verzoek verlenen vrijstelling op
basis van de
Winkeltijdenverordening
Vijfheerenlanden 2019

Op basis van de Winkeltijdenverordening
Vijfheerenlanden 2019, artikel 2, vrijstelling te
verlenen aan de kernen in Ameide, Hei- en
Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en
Tienhoven aan de Lek om op de volgende
feestdag open te zijn: Tweede Kerstdag, zaterdag
26 december 2020.

Akkoord.

197908 Contractverlenging backoffice BGT 1.
(Basisregistratie Grootschalige
Topografie) applicatie
2.

Om in afwijking van het beleid onderhands de
opdracht te gunnen;
Binnen het Team Gegevensbeheer de Adviseur
Geo/Gis te mandateren tot het aangaan van een
nieuwe overeenkomst met Sweco voor drie jaar
met optie tot twee maal een verlenging van een
jaar voor een totaalbedrag van € 52.829,00 (€
10.565,80 per jaar) voor het gebruik van de
backoffice applicatie dgDIALOG.

Akkoord.

197886 Vaststellen uitgifteovereenkomst
fase 5.8 Broekgraaf Parczoom BV

De Uitgifteovereenkomst met Parczoom BV aan te Akkoord.
gaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase
5.8 in Broekgraaf.
De Overeenkomst Geldlening met Parczoom BV
aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van
fase 5.8 in Broekgraaf.

1.

1.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

195322 Vaststellen bestemmingsplan Heien Boeicopseweg 66 en naast 74

1.

Akkoord.

2.

3.

186109 Verkoop panden van gemeente
Vijfheerenlanden

1.

2.

117272 Leges en evenementen tijdens

1.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan met
de plannaam 'Hei- en Boeicopseweg 66 en naast
74' en met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.BPHBheiboeicop66-VA01 met de
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te
stellen in elektronische vorm;
De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 8 april 2019;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

De panden gelegen aan de Voorstraat 94 te
Het college besluit:
Vianen, Nieuwe Rijksweg 20 te Lexmond en een
1. De panden gelegen aan de
deel van het pand gelegen aan Koningin
Voorstraat 94 te Vianen en
Emmalaan 30a / Burgemeester Meesstraat 1C te
een deel van het pand
Leerdam te koop aan te bieden.
gelegen aan Koningin
De opbrengsten van de verkoop, onder aftrek van
Emmalaan 30a /
de te maken (makelaars)kosten, ten gunste te
Burgemeester Meesstraat 1C
brengen van de algemene reserve.
te Leerdam te koop aan te
bieden.
2. De opbrengsten van de
verkoop, onder aftrek van de
te maken (makelaars)kosten,
ten gunste te brengen van de
algemene reserve.
Geen leges op te leggen aan evenementen die

Akkoord. Bovendien besluit het college:

Zaaknr Onderwerp
coronacrisis

Conceptbesluit
geen doorgang vonden dit jaar

Besluit
2.

De inkomstenderving van
€ 4.843,55 in de jaarrekening
2020 ten laste te brengen van de
corona reserve.

