BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 29 september 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

193967 Jaarstukken 2019 - raadsversie

1.
De raad voor te stellen om:
a) De jaarstukken 2019 van de gemeente
Vijfheerenlanden met een totaal financieel voordelig
resultaat van € 1.762.000 vast te stellen.
b) Dit resultaat te storten in de algemene reserve.
c) In te stemmen met het overhevelen van 2019 naar
2020 van een aantal in het resultaat 2019 vrijgevallen
incidentele bestemmingsbudgetten, die nog niet zijn
aangewend maar nog wel in 2020 worden aangewend
voor een bedrag van € 4,31 miljoen.
d) Een bedrag van € 4,31 miljoen uit de Algemene
reserve te onttrekken en te storten in de nieuw te
vormen reserve ‘Budgetoverhevelingen 2019’

Akkoord onder voorbehoud van het
antwoord op de vraag over de kosten
Zederik in beweging.
Een aantal tekstuele wijzigingen wordt
verwerkt.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

e) In 2020 voor € 4,31 miljoen aan budget beschikbaar
te stellen voor het doen van uitgaven voor de
begrotingsposten die horen bij de hiervoor genoemde
budgetoverhevelingen.
f) In te stemmen met het afsluiten van de niet meer
benodigde restantkredieten van de gemeente
Vijfheerenlanden.
g) Het Hazelaarsplein niet langer als een
grondexploitatie te beschouwen.
193781 Tweede bestuursrapportage 2020

1.
2.
3.
4.
5.

De tweede bestuursrapportage 2020 te
beoordelen en nog gewenste aanpassingen te
benoemen.
De begrotingswijzigingen uit de paragraaf budget
neutrale wijzigingen college vast te stellen
De paragraaf budget neutrale wijzigingen college
te laten verwijderen zodat deze geen deel
uitmaakt van de raadsversie
In te stemmen met de voor de raad
geformuleerde beslispunten
De uitkomsten van de voorgaande 4 punten te
laten verwerken en daarmee de raadsversie van
de tweede bestuursrapportage vast te stellen

Akkoord na verwerking van een aantal
wijzigingen.

193074 Digitale inclusie in
Vijfheerenlanden

1.

De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te Akkoord.
informeren over hoe Vijfheerenlanden omgaat
met digitale inclusie (iedereen kan digitaal
meedoen in de maatschappij).

192696 Vaststellen bestemmingsplan

1.

Onder het voorbehoud dat er geen zienswijze

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Lingeplein en omgeving in
Leerdam

2.

192264 Nieuw afval- en grondstoffenbeleid 1.

192241 Vaststelling bestemmingsplan v2:
Het Bos, Meerkerk

Besluit

wordt ingediend, de raad voor te stellen het
bestemmingsplan "Herstructurering Lingeplein
e.o. te Leerdam, Gemeente Vijfheerenlanden,
zoals vervat in de bestanden met
planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPLDLingepleineo-VA01,
ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de
ondergrond gebruik is gemaakt van de Basiskaart
Grootschalige Topografie van 25 juli 2019;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.
Het analyserapport ten behoeve van het nieuwe
Akkoord.
afval- en grondstoffenbeleid als opiniestuk aan de
commissie Ruimte, Verkeer en Economie (RVE)
voor te leggen.

De Raad voor te stellen om:
1.
de ''Nota beantwoording van Zienswijzen'' vast te
stellen;
2.
Het bestemmingsplan met de plannaam 'Het Bos,
Meerkerk' en met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.BPMKKHetBos-VG01 met de
bijbehorende bestanden conform de
wijzigingennota gewijzigd vast te stellen in
elektronische vorm;
3.
De afgeleide analoge verbeelding van het
bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van 28 maart

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

191846 Opvang en verzorging van
zwerfdieren en ophalen van dode
dieren

1.

2.

Besluit

2017;
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid
1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Akkoord te gaan met de contracten met de
Akkoord.
Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken,
dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg e.o. en
dierenasiel Gorinchem voor de opvang en
verzorging van zwerfdieren en ophalen van dode
dieren.
De extra structurele last van € 44.000 op te
nemen in de 2e berap 2020 en te verwerken in de
begroting van 2021.

191533 Parkeerverordening 2021

1.

De raad voor te stellen de Parkeerverordening
2021 vast te stellen

190890 Verbreding
bestedingsmogelijkheid budget
Inwonersinitiatieven

1.

Het budget Inwonersinitiatieven vanaf nu budget Akkoord.
wijk- en dorpsgericht werken te noemen en
hiermee het budget, naast de huidige
subsidieverlening, breder in te zetten.
Het nieuwe budget wijk- en dorpsgericht werken
ook in te zetten voor culturele initiatieven.
Deze aanpassing met terugwerkende kracht vanaf
juni 2020 te laten gelden.
Deze besluiten ter vaststelling aan te bieden aan
de raad.

2.
3.
4.
190784 Kwijtschelding lening Zorghuis
Kedichem

1.

Akkoord.

De lening aan Zorghuis Kedichem ten bedrage van Akkoord.
€ 15.000,00 kwijt te schelden per 22 september
2020.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.
4.

190005 Evaluatie beleid VTH-taken 2019
en 2020

1.
2.
3.

Besluit

Dit bedrag te dekken uit budget Algemeen Wmo.
Zorghuis Kedichem te verzoeken om een
bevestiging van de notaris van de ontbinding van
de stichting.
Zorghuis Kedichem met een brief te informeren
over het collegebesluit.
De rapportage ‘Evaluatie beleid VTH-WABO-taken
Bouwen en Milieu 2019 en 2020’ vast te stellen
De verbetervoorstellen uit de rapportage vast te
stellen als input voor het nieuwe VTH-beleid
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

189999 Pilots Inburgering

1.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over
de stand van zaken van de pilots Inburgering.

Akkoord.

188202 Evaluatie Kunst & Cultuurfonds
Vijfheerenlanden

1.

De raad voor te stellen in te stemmen met de
positieve evaluatie van het Kunst & Cultuurfonds.
De raad voor te stellen de budgetmogelijkheden
van het fonds te vergroten door culturele
initiatieven, met terugwerkende kracht vanaf juni
2020, niet meer te subsidiëren vanuit het budget
Kunst & Cultuurfonds (€ 40.000) maar vanuit het
budget inwoner-initiatieven.
De raad voor te stellen het als gevolg van
beslispunt 2. vanaf 2021 vrijkomende budget van
€ 40.000 structureel te gebruiken voor deelname
aan de landelijke cofinancieringsregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Akkoord.

2.

3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

169844 Vaststellen inspraak- en
participatieverordening

1.

2.
105796 Zienswijze op Ontwerp POVI,
Omgevingsverordening en
planMER

1.




95683

Subsidie 2020 Stichting Dorpshuis 1.
Ameide-Tienhoven

2.

Besluit

De raad voor te stellen de inspraak- en
Akkoord.
participatieverordening vast te stellen.
De verordening in werking te laten treden per 0101-2021
De raad voor te stellen:
Kennis te nemen van de Ontwerp Provinciale
Omgevingsvisie (POVI), de Ontwerp Interim
Omgevingsverordening en de planMER.
Kennis te nemen van de reactie van U10 op
Ontwerp POVI.
In te stemmen met de gemeentelijke zienswijze
op de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie
(POVI), de Ontwerp Interim
Omgevingsverordening en de planMER.

Akkoord.

Op grond van artikel 19 van de ‘Algemene
Subsidieverordening Zederik 2016’ een
productsubsidie 2020 van € 99.000 te verlenen
aan Stichting Dorpshuis Ameide-Tienhoven ten
behoeve van het bieden van ruimte aan de
activiteiten van het verenigingsleven.
Op grond van artikel 19 van de ‘Algemene
Subsidieverordening Zederik 2016’ over het jaar
2020 een productsubsidie van € 97.000 te
verlenen aan Stichting Dorpshuis AmeideTienhoven voor het bevorderen van de
ontmoetingsmogelijkheden, het in stand houden
van Het Spant ten behoeve van onze inwoners en
de exploitatie en het beheer van Het Spant ten

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

4.

5.

behoeve van de maatschappelijke activiteiten.
Op grond van artikel 16 van de ‘Algemene
Subsidieverordening Zederik 2016’ over het jaar
2020 een waarderingssubsidie van € 21.600 vast
te stellen voor Stichting Dorpshuis AmeideTienhoven ten behoeve van het bieden van ruimte
voor sportactiviteiten voor de (plaatselijke)
basisscholen, zodat deze basisscholen aan de
gestelde normuren binnen de gemeente
Vijfheerenlanden kunnen voldoen, inclusief het
onderhouden van de contacten met de
basisschool ten behoeve van de
schoolgymnastiek.
Op grond van artikel 9 lid 1 van de ‘Algemene
Subsidieverordening Zederik 2016‘ de
subsidieaanvraag duurzaamheidsmaatregelen van
€ 22.600 (excl. BTW) ten behoeve van
zonnepanelen af te wijzen.
In te stemmen met bijgevoegde conceptsubsidiebeschikking 2020.

Besluit

