BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 16 juni 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

133647 Afwijking inkoopprocedure inhuur
personeel

1.
2.
3.

133101 Bestuursconvenant samenwerking 1.
U10 gemeenten
2.

Besluit

In te stemmen met het afwijken van de
Akkoord.
voorgeschreven inkoopprocedures voor de huidige
inhuur.
Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur
voor het verlengen van deze inhuurcontracten.
Volmacht te verlenen aan de algemeen directeur
voor de ondertekening van deze
verlengingsovereenkomsten.
Het “Bestuursconvenant samenwerking U10
gemeenten” vast te stellen.
In te stemmen met het per 2020 jaarlijks
indexeren van de gemeentelijke bijdrage op basis
van een mixpercentage van 70% loonindex en

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

4.
115877 Plan van Aanpak gemeentelijke
omgevingsvisie

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

131934 Uitwerking Jeugdlintje gemeente

1.

Besluit

30% prijsindex.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en
begroting 2020 U10 gemeenten.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
Het opstellen van de gemeentelijke
omgevingsvisie te starten met een analyse van
het beleid op alle relevante terreinen van de
fysieke leefomgeving;
Als tweede de nul-situatie van de
omgevingskwaliteit van de gemeente in beeld te
brengen;
Vervolgens de hoofdlijnen van ambities en
ontwikkelingen in kaart te brengen;
De uitkomsten hiervan voor te leggen aan college
en raad;
Hiermee een participatietraject in te richten om
belanghebbenden en belangstellenden bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie te
betrekken;
De opgaven vervolgens te prioriteren en een
toekomstagenda te bepalen;
De gemeentelijke omgevingsvisie vast te laten
stellen door de gemeenteraad;
De benodigde budgetten voor het opstellen van
de omgevingsvisie te dekken uit bestaande
budgetten, zoals vermeld in de Kadernota 2020.

Akkoord.

Kennis te nemen van de uitwerking 'Invoering

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Vijfheerenlanden
2.

3.

Besluit

jeugdlintje gemeente Vijfheerenlanden'.
In te stemmen met het eenmalig verwerken van € Het college besluit om het jeugdlintje
5.000,00 in de tweede bestuursrapportage 2020
“VHL jeugdpenning” te noemen.
en in te stemmen met het structureel opnemen
van € 2.000,00 in de begroting 2021 op het
budget Communicatie onderdeel Representatie.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

121705 Beleidsregel verloren en gevonden 1.
voorwerpen gemeente
Vijfheerenlanden 2020

De Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te stellen.

121185 Meerkerk - O2A5 - De
Springplank, aanvraag verhuur

Het verzoek van schoolbestuur O2A5 om
toestemming verhuur van ruimte aan SKCN in
OBS De Springplank af te wijzen.
Te laten onderzoeken of er geschikte ruimte voor
kinderdagopvang elders in Meerkerk aanwezig is,
door met Fien Wonen in overleg te treden of zij
een woning ter beschikking kunnen stellen en
indien dit niet mogelijk blijkt samen met SKCN
een makelaar opdracht te geven te zoeken naar
een passende locatie.
De besturen van O2A5, SKCN en PCPO Trivia
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Akkoord.

1.
De raad voor te stellen het strategisch
beleidskader Duurzaam Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs (DIHPO) vast te stellen waarbij de opgaven
in de onderwijshuisvesting aangepakt worden op basis

Akkoord.

1.
2.

3.
125963 Duurzaam Integraal Huisvestings
Plan Onderwijs 2020-2024

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
van:
1.1 Een concrete doorkijk naar de aankomende vier
jaren;
1.2 Het hanteren van een mindset van ‘total cost of
ownership’ waarin de levenscyclus van het
schoolgebouw centraal staat en waarbij we uitgaan van
‘een gebouw, een plan, een aanpak’ voor de
onderwijshuisvesting;
1.3 Vanuit de optiek van duurzaamheid uitgaan van
een hogere ambitie voor onderwijshuisvesting dan de
wettelijke vereisten;
1.4 Vier pijlers te hanteren waarbinnen de
duurzaamheidsambities een plek krijgen in
doelstellingen en maatregelen op het gebied van
onderwijshuisvesting (gebouw, samenwerking,
ondersteuning en fysieke leefomgeving);
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met een
investeringssom voortvloeiend uit het Duurzaam IHPO
van in totaal €28.603.668,- voor de jaren 2020 t/m
2024 en deze op te nemen in het investeringsplan van
de begroting 2021-2024;
3. De raad voor te stellen de totale kapitaallasten á
€300 in 2021, €20.517 in 2022, €391.486 in 2023 en
€1.028.645 2024, voortkomend uit de hiervoor
genoemde investeringssom, op te nemen in de
begroting waarbij de specifieke uitwerking per project
meegenomen wordt in de besluitvorming van de
begroting 2021-2024;
4. In te stemmen om in 2020 voor 2 scholen (De Rank

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

en de Calvijnschool) een incidenteel onderzoeksbudget
beschikbaar te stellen van €20.000 en in 2021 voor 1
school (De Ark) een incidenteel onderzoeksbudget van
€10.000 beschikbaar te stellen via de kostenplaats
Onderwijshuisvesting en te verantwoorden in de
begroting 2020 en in de begroting 2021;
5.1.Voorbereidingskredieten voor drie scholen
beschikbaar te stellen, waarvan in 2020 €20.000 voor
de Noachschool en in 2021 €20.000 voor de uitbreiding
in Ameide en €414.500 voor de 2e school in
Hagestein;
5.2. De raad voor te stellen de rentelasten van de
voorbereidingskredieten voor de Noachschool in
Schoonrewoerd van €300 te verantwoorden in de
begroting in het jaar 2021, de rentelasten voor de 2e
school in Hagestein van €6.217 te verantwoorden in de
begroting van 2022 tot en met 2024 en de rentelasten
van de uitbreiding van Het Liesveld in Ameide van €300
te verantwoorden in de begroting van 2022;
6. In te stemmen met een tweejaarlijkse financiële
herijking van het meerjarenperspectief
onderwijshuisvesting om bijtijds bij te kunnen sturen;
7. Het Duurzaam IHPO na een periode van vier jaren te
evalueren en te actualiseren.
141997 Aanbesteden accountant:
vaststellen
aanbestedingsdocumenten

1.

De aanbestedingsdocumenten ter vaststelling aan Het college besluit:
te bieden aan de Raad.
1.
De aanbestedingsdocumenten via
de auditcommissie ter vaststelling aan te
bieden aan de Raad.

