BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 21 januari 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

101109 Petitie geen gif in de Lek

1.
2.

100845 Principeverzoek: Walsland 44,
Vianen

1.
2.
3.

Besluit

De petitie "Geen gif in de Lek" niet te
Akkoord.
ondertekenen
De raad door middel van een raadsinformatie brief Raadsinformatiebrief aanpassen in
te informeren en te adviseren de petitie niet
overleg met portefeuillehouder.
namens de raad te ondertekenen
In principe medewerking te verlenen aan een
Akkoord.
planologische procedure voor de ontwikkeling van
12 appartementen aan Walsland 44 te Vianen;
Een anterieure overeenkomst voor te bereiden om
de kosten van de procedure op de initiatiefnemer
te verhalen;
Initiatiefnemer te verzoeken om
communicatietraject te starten voor de

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.

Besluit

omwonenden, voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure;
Wettelijk vooroverleg te starten voor het
opgestelde concept ontwerpbestemmingsplan.

99882

Gemeentearchivaris voor
Vijfheerenlanden

1.

Als gemeentearchivaris aan te wijzen mw. drs.
van der Eerden - Vonk

99690

U10 Governance 2020-2025

1.

In te stemmen met het voorstel U10 Governance Akkoord onder voorwaarden.
2020 – 2025, ter verdere uitwerking in een
convenant.
Deze voorwaarden hebben betrekking
De U10 te verzoeken evenwicht aan te brengen in op:
de samenstelling van het regieoverleg, en het
 Rol van de raad, deze moet
belang van participatie van stedelijke en landelijke
gewaarborgd zijn.
gemeenten in de U10 hierin beter tot uitdrukking
 Positie van landelijke gemeenten
te brengen.
in regieoverleg.

2.

Akkoord.

Wethouder Verweij bespreekt de
redactie met de steller.
99307

GGDrU Kaderbrief 2021

1.

De gemeenteraad voor te stellen geen gebruik te
maken van de mogelijkheid tot het indienen van
een zienswijze op de kaderbrief 2021 van de
GGDrU.

Akkoord.

98353

Vaststelling bestemmingsplan
Overheicop 39 Leerdam,
vervangende nieuwbouw woning

De raad voor te stellen om:
1.
Het bestemmingsplan Overheicop 39 te Leerdam,
zoals vervat in de bestanden met
planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPLDoverheicop39-VA01,
ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

Besluit

ondergrond gebruik is gemaakt van de Basiskaart
Grootschalige Topografie van 14 juni 2019.
Geen exploitatieplan vast te stellen voor de
betreffende gronden.

96294

Vaststellen bestemmingsplan
Heicopperweg 40 Lexmond

De raad voor te stellen om:
Akkoord.
1.
Het bestemmingsplan met de plannaam
"Heicopperweg 40 Gemeente Vijfheerenlanden"
en met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.BPLXHeicopperweg40-VA01 met de
bijbehorende bestanden ongewijzigd in
elektronische vorm vast te stellen;
2.
De afgeleide analoge verbeelding van het
bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de Basiskaart
Grootschalige Topografie van 14 juni 2019;
3.
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12,
eerste lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

90529

Eigendomsverkrijging
schoolgebouw met ondergrond
voormalige basisschool “De
Kandelaar” te Ameide.

1.

2.
3.

In te stemmen met de eigendomsoverdracht aan Akkoord.
de gemeente ex art. 110 WPO, lid 1 van het
gebouw aan de Meidoornlaan 2 te Ameide waarin
de basisschool “De Kandelaar” was gehuisvest,
inclusief de ondergrond en daarvoor de akte van
eigendomsoverdracht vast te stellen
Het gebouw met ondergrond genoemd onder punt
1 aan de onderwijsbestemming, zoals bedoeld in
artikel 92, lid 1, WPO, te onttrekken;
De lopende overeenkomsten met betrekking tot
de (ver)huur van ruimten in het bestaande

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.
5.

89542

Achter de Pijp,
Samenwerkingsovereenkomst

1.
2.

3.
4.
5.

Besluit

gebouw voor zover nog niet is gebeurd,
ongewijzigd over te nemen;
De burgemeester te machtigen de akte van
eigendomsoverdracht te ondertekenen
Het Kadaster te verzoeken de akten van
eigendomsoverdracht in te schrijven in de
openbare registers.
Een Samenwerkingsovereenkomst voor de
Akkoord.
ontwikkeling van het Lingeplein in Leerdam aan te
gaan met Stichting KleurrijkWonen;
De burgemeester verleent aan wethouder
Zevenhuizen volmacht om de
Samenwerkingsovereenkomst namens de
gemeente Vijfheerenlanden te ondertekenen.
De gemeenteraad schriftelijk te informeren over
de strekking en inhoud van deze
Samenwerkingsovereenkomst;
De gemeenteraad schriftelijk te informeren over
de voortgang van het project Achter de Pijp;
De extra inkomsten van € 26.000 te verwerken in
de 1e Bestuursrapportage 2020

