BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 16 februari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

240561 Evaluatie Thuiszittersaanpak
Lekstroom 2017-2020

1.

Akkoord.

2.
3.

4.

Kennis te nemen van de Evaluatie
Thuiszittersaanpak Lekstroom
In te stemmen met de aanbevelingen van de
evaluatie.
De Thuiszittersaanpak voor de toekomst mede te
borgen door: a. Uitbreiding formatie regionale
Leerplichtadministratie met 0,1 fte. b. In te
stemmen met de aanstelling van een regionale
coördinator Leerplicht voor 0,2 fte. c. In te
stemmen met de aanstelling van een regionale
procesregisseur REA (regionale Educatieve
Agenda) voor 6 uur per week.
De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

5.

6.

7.
239043 Mandaat voor inzet budget
coronareserve

1.

2.
3.

Besluit

deze regionale taken te verantwoorden via de
kostenplaats leerplicht en hiervoor het budget via
de 1e bestuursrapportage 2021 structureel te
laten ramen voor €107.000.
De aangepaste dienstverleningsovereenkomst
(DVO) regionale taken Leerplicht en RMC, inclusief
aangepaste verwerkersovereenkomst vast te
stellen, waarmee de DVO uit 2015 komt te
vervallen.
Het college van de gemeente Nieuwegein te
mandateren voor de bevoegdheden i.h.k.v. de
Leerplichtwet 1969 en RMC-wetgeving en alsmede
toestemming tot ondermandaat te verlenen, zoals
nader gespecificeerd in het Mandaatbesluit.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
De raad voor te stellen het college vanaf 1-1-2021 Akkoord.
te mandateren voor inzet middelen uit
coronareserve voor corona gerelateerde uitgaven
tot een bedrag van € 500.000,- per besluit.
De uitgaven uit coronareserve aan de raad te
verantwoorden in de 1e en 2e bestuursrapportage
en de jaarrekening
De algemeen directeur te mandateren voor
corona gerelateerde organisatiekosten tot een
bedrag van € 50.000 per besluit en het college en
de raad daarover te rapporteren bij de 1e en 2e
bestuursrapportage en de jaarrekening.

Zaaknr Onderwerp

238943 Begroting samenwerkings- en
mobiliteitsbijdrage U10 2021

Conceptbesluit

Besluit

4.

De raad, vooruitlopend op besluitvorming, met
een raadsinformatiebrief te informeren.

1.

Kennis te nemen van de begroting 2021 van de
U10.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de begroting 2021 van de U10.

Akkoord.

Akkoord.
Tekstuele wijzigingen in overleg met de
portefeuillehouder.

2.
238178 Opinievoorstel opwekking
duurzame energie

1.

De opinie van de raad te vragen over opwekking
van duurzame energie in het landelijke gebied.

233737 Tijdelijke extra uitbreiding
formatie jeugdhulp als gevolg van
corona 2021

1.

Het sociaal team voor het jaar 2021 uit te breiden Akkoord.
met 5 fulltimers op jeugdhulp;
De kosten van deze tijdelijke uitbreiding ten laste
te brengen van het flexibele coronabudget.

217993 Vaststellen ruimtelijk
kwaliteitsbeleid Vijfheerenlanden

1.

2.

2.
3.

198926 Ontwerpbestemmingsplan:
Walsland 44, Vianen

1.

De gemeenteraad voor te stellen het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid, inclusief de bijbehorende
kaarten, vast te stellen;
De gemeenteraad voor te stellen de
welstandsnota's van de gemeente Leerdam,
Vianen en Zederik in te trekken;
De gemeenteraad voor te stellen de Nota
beantwoording zienswijzen Ruimtelijk
kwaliteitsbeleid Vijfheerenlanden vast te stellen.

Akkoord.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan "Walsland 44, Vianen" niet
noodzakelijk is, omdat de activiteit(en) die het
genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan "Walsland 44,
Vianen" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Walsland 44,
Vianen" volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening in procedure te brengen en 6 weken ter
inzage te leggen voor mogelijke zienswijzen.

Besluit

