BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 6 oktober 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

195089 Concept begroting 2021-2024

1.

Akkoord.

2.
3.
4.

5.

In te stemmen met de concept begroting 20212024;
In te stemmen met het concept dekkingsplan voor
een sluitende meerjarenbegroting;
in te stemmen met het meerjarig investeringsplan
zoals opgenomen in de bijlage bij de
meerjarenbegroting;
De raad voor te stellen om de hondenbelasting
met ingang van 2021 af te schaffen en het verlies
aan inkomsten te compenseren door een
verhoging van de onroerende zaakbelasting;
In te stemmen met de concept verdeling van de
resterende Eneco-gelden over de voorgestelde

Een aantal tekstuele wijzigingen wordt
verwerkt.
Op onderdelen is extra toelichting nodig.
Dit heeft geen gevolg voor de strekking
van de begroting.
De voortgang van beheerplannen moet
proactief vermeld worden in de
aanbiedingsbrief aan de Provincie.
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Conceptbesluit

Besluit

fondsen en de instelling van deze fondsen per 1
januari 2021;
6.
In te stemmen met de verwerking in de begroting
van de wensen en knelpunten uit de Kadernota,
en hiervoor als dekking van de incidentele
uitgaven de aanwending van de Algemene reserve
in te zetten;
7.
De bijgevoegde verdieping op de benchmark op
apparaatskosten vaststellen, de aanbevelingen
overnemen en de verdieping als bijlage bij de
programmabegroting 2021 aan de raad
aanbieden;
8.
de raad voor te stellen de volgende reserves vrij
te laten vallen ten gunste van de Algemene
reserve en in te zetten voor de incidentele wensen
en knelpunten:
1. Verkoop groenstroken Leerdam, € 50.000
2. Tiendweg Zuid Leerdam, € 300.000
3. Kwaliteitsimpuls station centrum Leerdam, €
213.000
4. Bovenwijkse voorzieningen, € 200.000
5. Gezond in de Stad Leerdam, € 60.000
6. Stedelijk waterplan Leerdam, € 28.370
7. Egalisatie kapitaallasten Leerdam, € 410.000
8. Volkshuisvesting, € 1.000.000
9. Herziening bestemmingsplannen Zederik, €
211.521
10. Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven Zederik, €
273.710

Het college wil graag met de
auditcommissie bespreken of en hoe zij
willen werken met prestatie indicatoren
In de verdeling van de Eneco middelen
wordt een fonds van € 2 miljoen voor
dorpshuizen openomen. Het fonds
versterking financiële positie wordt
verlaagd tot €1 miljoen om dat mogelijk
te maken.
Het college wil graag een themasessie
houden over begrotingstechniek.
Er moet een persbericht verzonden
worden na afstemming met de
wethouder Financiën.
De stukken worden aangepast en
opnieuw aan de collegeleden gestuurd
voor definitieve goedkeuring.
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11. Herstructurering bestaand bedrijventerrein Zederik,
€ 205.392
12. Risico’s beheerprogramma’s Vianen, € 1.019.719
9. De concept begroting 2021-2024 ter vaststelling aan
de gemeenteraad aan te bieden.
195207 Deelname Werkgeversvereniging
1.
Samenwerkende Veiligheidsregio’s

De raad geen wensen of bedenkingen te
adviseren op het voorgenomen besluit van het
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Utrecht tot het
deel nemen aan de landelijke
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV).

Akkoord.

195034 Ontwerp-Kadernota 2022
Omgevingsdienst regio Utrecht

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp-Kadernota 2022 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).
De raad voor te stellen de structurele stijging van
de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de
verhoging van het uurtarief van de ODRU (€
24.087) mee te nemen in de gemeentelijke
kadernota 2022.

Akkoord.

Het ontwerp van het 'Paraplubestemmingsplan
wonen en parkeren van de gemeente
Vijfheerenlanden' vast te stellen
Het ontwerp van het 'Paraplubestemmingsplan
wonen en parkeren van de gemeente
Vijfheerenlanden' overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening voor een termijn van
6 weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder

Akkoord.

1.
2.

194559 Paraplubestemmingsplan wonen
en parkeren van de gemeente
Vijfheerenlanden

1.
2.
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zienswijzen kan indienen
194437 Vaststellen plan van aanpak
landschapsvisie

1.
2.

194430 Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Vijfheerenlanden Glasvezel buitenaf

1.

2.
194390 Begrotingswijziging 2020-1
Gemeenschappelijke
GezondheidsDienst regio Utrecht

1.

193759 Bibliotheek Lek & IJssel definitieve 1.
vaststelling frictiekosten
2.

3.
110644 Formaliseringsbesluit
gemeentelijke monumenten (vml.
gemeente Zederik)

1.

In te stemmen met het plan van aanpak voor de
landschapsvisie
Het plan van aanpak voor de landschapsvisie ter
vaststelling aan de raad voor te leggen.

Akkoord na aanpassing van de planning
naar oktober.

De 'Samenwerkingsovereenkomst Gemeente
Vijfheerenlanden en Glasvezel Buitenaf, Aanleg
glasvezel kernen en bedrijventerreinen' aan te
gaan;
Wethouder Zevenhuizen te machtigen namens de
gemeente tot ondertekening over te gaan.

Akkoord.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de begrotingswijziging 2020-1 van de
GGD regio Utrecht.

Akkoord.

De frictiekosten van de Bibliotheek Lek en IJssel
Akkoord.
definitief vast te stellen op € 50.660,-.
Overeenkomstig het besluit van 19 maart 2020 de
raad middels de 2e Bestuursrapportage voor te
stellen dat bedrag aan de reserve Sociaal Domein
te onttrekken en aan de Bibliotheek Lek en IJssel
beschikbaar te stellen;
Na het raadsbesluit het bedrag ad € 50.660,- aan
Bibliotheek Lek en IJssel betaalbaar te stellen.
Honderdeenentwintig (121) gemeentelijke
monumenten, waarvan een aanwijzingsbesluit
ontbreekt, aan te wijzen als monument door een

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.

formaliseringsbesluit te nemen.
De beleidsadviseur erfgoed mandateren voor de
verdere afhandeling van dit besluit.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Besluit

