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

Conceptbesluit

112874 Opvang kwetsbare gezinnen
gedurende corona crisis

1. Instemmen bijgevoegde memo's tbv opvang
kwetsbare gezinnen gedurende corona crisis

Besluit
Akkoord.
Toevoegen:
2. De raad via een
raadsinformatiebrief te
informeren.

112112 Tijdelijk machtigingsbesluit college 1.
Vijfheerenlanden 2020

Het tijdelijk machtigingsbesluit college gemeente
Vijfheerenlanden vast te stellen.

Akkoord.

111310 Besteding Rijksbudget
tussengroep inburgering

In te stemmen met het bestedingsvoorstel van €
255.000 voor het Rijksbudget voor de
tussengroep inburgering, gezamenlijk met de
gemeenten Molenlanden en Gorinchem.
Een bedrag van € 104.300 beschikbaar te stellen
als bijdrage vanuit onze gemeente aan het

Akkoord.

1.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

gezamenlijke bestedingsvoorstel.
111054 Ontwerpbestemmingsplan:
Middelkoop 60, Leerbroek

1.

2.

110931 Samenwerkingsovereenkomst
Essentiële Functies

1.
2.
3.

Met het ontwerpbestemmingsplan 'Middelkoop 60, Akkoord.
Leerbroek' in te stemmen, in aanmerking
genomen dat enkele aanvullingen in de toelichting
nog nodig zijn;
Het ontwerpbestemmingsplan 'Middelkoop 60,
Leerbroek' volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.
Akkoord te gaan met de
Akkoord.
Samenwerkingsovereenkomst Essentiële Functies
De vertegenwoordiger van de regio Lekstroom in
het Bestuurlijk Platform Jeugd volmacht geven
voor het ondertekenen van deze overeenkomst.
De bestuurlijk vertegenwoordiger in het
bovenregionale Bestuurlijk Platform Zorg voor de
Jeugd van de Lekstroom gemeenten een mandaat
te verlenen om de besluiten te nemen zoals
beschreven in paragraaf 6.5 van de
Samenwerkingsovereenkomst Essentiële Functies,
zijnde het vaststellen van de omvang van de
taakgerichte bekostiging essentiële functies 2021
en 2022 wanneer deze conform de
uitgangspunten van de Uitnodiging tot inschrijving
voor de opdracht is. Dit betekent dat de
bestuurlijk vertegenwoordiger van de regio in het
Bestuurlijk Platform het mandaat en een volmacht
heeft om de overeenkomst essentiële functies aan

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.

5.
6.

110805 Opinienota over uitgangspunten
Sociaal Maatschappelijke Agenda

1.
2.

110325 Vaststellen bestemmingsplan
"Klein Oosterwijk 10a, Leerdam"

1.


Besluit

te gaan en hierbij behorende documenten te
ondertekenen.
De burgemeester te vragen de benodigde
volmachten, zoals genoemd in de
Samenwerkingsovereenkomst onder paragraaf 6.4
en 6.5 te geven aan bestuurlijk
vertegenwoordiger in het bovenregionale
Bestuurlijk Platform Zorg voor de Jeugd van de
Lekstroom gemeenten en deze op een later
tijdstip in een apart volmachtbesluit op te laten
nemen.
De verleende mandaten op een later tijdstip in
een apart mandaatbesluit op te nemen.
Het Mandaatbesluit aanbesteding essentiële
functies jeugd Lekstroom 2019 van 12 februari
2019 met terugwerkende kracht te verlengen tot
5 maart 2020.
Het opiniërend voorstel aan de raad over de
uitgangspunten van de Sociaal Maatschappelijke
Agenda vast te stellen
Dit voorstel aan te bieden aan de Griffie voor de
agendacommissie van 26 maart met het verzoek
het voorstel te agenderen voor de WOS
commissie van 8 april a.s.

Akkoord.

De raad voor te stellen om:
Het bestemmingsplan "Klein Oosterwijk 10a,
Leerdam", zoals vervat in de bestanden met
planidentificatiecode

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit



Besluit

NL.IMRO.1961.BPKLEINOOSTERWK10A-VA01,
ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de
ondergrond gebruik is gemaakt van de Basiskaart
Grootschalige Topografie van 28 augustus 2018;
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12,
eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

109696 Naamgeving openbare ruimte
1.
'Sluiseiland-Noord' en 'SluiseilandZuid' te Vianen
2.

De naamgeving nieuwe openbare ruimte
'Sluiseiland-Noord' en 'Sluiseiland-Zuid' te Vianen
vast te stellen;
De bestaande openbare ruimte (straatnaam)
'Sluiseiland' te Vianen laten vervallen vanaf 1
januari 2021.

Akkoord.

109175 Jaarverslag klachten 2019

Kennis te nemen van het jaarverslag klachten
2019.
De raad via een raadsinformatiebrief te
informeren over het jaarverslag klachten 2019.

Akkoord.

1.
2.

108582 Ontwerp Regionale
Energiestrategie regio U10/U16
(RESU16) en concept bod voor
duurzame elektriciteit

1.
2.
3.

4.

Ambtelijk zal gekeken worden wat
gedaan kan worden om de drempel om
een klacht in te dienen te verlagen.

In te stemmen met de ontwerp RES (Regionale
Akkoord.
Energie Strategie).
In te stemmen met het uitgangspunt voor het
regionale concept bod: Iedereen doet mee.
In te stemmen met het regionale concept bod van
1,8 TWh in 2030 en de daarbij behoorden
randvoorwaarden richting rijk en disclaimer
(mogelijke beperkingen uit nader onderzoek).
Tot 2030 als gemeente Vijfheerenlanden in te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
5.

zetten op grootschalig zon op dak en windenergie.
De raad voor te stellen in te stemmen met de
ontwerp RES en het concept bod.

Besluit

