BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 8 september 2020

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

187802 Instellen multidisciplinair overleg
ten behoeve van maatwerk en
tijdelijke toewijzing briefadres

1.

Tot het instellen van een multidisciplinair overleg
ten behoeve van het bieden van maatwerk en de
tijdelijke toewijzing van een briefadres.

Akkoord.

173538 Bestemmingsplan Hei- en
Boeicopseweg 66 en naast 74

1.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan Hei- en Boeicopseweg 66 en
naast 74 niet noodzakelijk is;
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Hei- en Boeicopseweg 66 en naast 74’;

2.

Zaaknr Onderwerp

184817 Nota Vastgoed Gemeente
Vijfheerenlanden

Conceptbesluit
3.

Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor 6
weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen.

1.

De Nota Vastgoed Gemeente Vijfheerenlanden
vast te stellen.
Als uitgangspunten voor het beheer van het
gemeentelijk vastgoed conditieniveau 3 vast te
stellen.
Als uitgangspunten voor het beheer van het
gemeentelijk vastgoed vast te stellen dat
kantoren vanaf 2023 voldoen aan energielabel C.

Akkoord.

De raad voor te stellen om het bestemmingsplan
“Kanaaldijk 17a, Hei- en Boeicop” zoals vervat in
de digitale planbestanden met
planidentificatiecode:
NL.IMRO.1961.bpHBkanaaldijk17a-VG01
gewijzigd vast te stellen, conform de
wijzigingennota;
De raad voor te stellen voor dit plangebied geen
exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord.

Kennis te nemen van de verantwoording van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
De raad met een raadsinformatiebrief op de
hoogte brengen van het jaarverslag en de wijze
waarop is omgegaan met de adviezen van de
CRK.

Akkoord.

2.
3.

160436 Vaststelling bestemmingsplan:
Kanaaldijk 17a, Hei- en Boeicop

1.

2.
185351 Jaarverslag 2019 Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Besluit

1.
2.

Met de aanvulling om in de
raadsinformatiebrief op te nemen op
welke wijze de gemaakte kosten
gedekt/doorberekend worden.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

189749 Gecombineerde Europese
aanbesteding Wet Educatie
Beroepsonderwijs (WEB) en
(nieuwe) Wet Inburgering

1.

Besluit

In te stemmen met een gecombineerde Europese Akkoord.
aanbesteding formele educatietrajecten Wet
Educatie Beroepsonderwijs en leerroutes (nieuwe)
Wet Inburgering door de gemeenten Gorinchem,
Molenlanden en Vijfheerenlanden voor de periode
2021-2022 (met verlengingsoptie).

