BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 15 september 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

190238 Voorschotten subsidies
peuteropvang en voorschoolse
educatie augustus t/m december
2020

1.

Akkoord.

2.

3.

De hoogte van het voorschot op de subsidie voor
de periode augustus t/m december 2020 voor
peuteropvang voor De Hummeltjeshoeve vast te
stellen op € 5.536 voor reguliere peuteropvang;
De hoogte van het voorschot op de subsidie voor
de periode augustus t/m december 2020 voor
peuteropvang voor Kibeo vast te stellen op €
1.100 voor reguliere peuteropvang;
De hoogte van het voorschot op de subsidie voor
de periode augustus t/m december 2020 voor
peuteropvang voor Klimop vast te stellen op €
12.072 voor reguliere peuteropvang en € 61.123
voor voorschoolse educatie;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

5.
6.

190177 Jaarverslag kinderopvang 2019

1.
2.

190131 Instemming van overdracht
contractverplichtingen "Terrein
voormalige meelfabriek
Benedendamsestraat in Ameide"

1.

2.

190080 Ontwerpbestemmingsplan:
Doelakkerweg 56, Ameide

1.

Besluit

De hoogte van het voorschot op de subsidie voor
de periode augustus t/m december 2020 voor
peuteropvang voor SKCN vast te stellen op €
8.761 voor reguliere peuteropvang en € 193.408
voor voorschoolse educatie;
Een subsidie van € 48.000 te verlenen aan SKCN
voor kwaliteitsverbetering VE voor het gehele jaar
2020;
De bedragen ten laste te brengen van de daarvoor
bedoelde begrotingsposten (peuteropvang
64305000 en VE 64303000).
Het jaarverslag Kinderopvang 2019 vast te stellen Akkoord.
en in te dienen bij de Inspectie van het
Onderwijs;
De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met overdracht van de
Akkoord.
contractverplichtingen van de
exploitatieovereenkomst t.b.v. ontwikkeling van
terrein voormalige meelfabriek
Benedendamsestraat in Ameide.
Daartoe de overeenkomst inzake
contractoverneming met De Waard Ontwikkeling I
B.V. en Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V. aan
te gaan.
Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

188426 Horecaterras Sluiseiland-Zuid

1.
2.
3.

186671 Verhuizing VVV

1.
2.

Besluit

bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan "Doelakkerweg 56, Ameide"
niet noodzakelijk is, omdat de activiteit(en) die
het genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan "Doelakkerweg
56, Ameide" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Doelakkerweg 56,
Ameide" volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.
De openbare ruimte op Sluiseiland-Zuid, waar
Akkoord.
mogelijk een horecaterras geëxploiteerd kan
worden, niet te verkopen;
Tijdens de Nationale sleepbootdagen de openbare
ruimte niet in gebruik te geven aan een ander dan
de Stichting nationale sleepbootdagen Vianen;
Voor het gebruik van de openbare ruimte, anders
dan voor een evenement, precario te heffen
conform de bepalingen van de Verordening
precariobelasting.
In te stemmen met de verhuizing van de VVVVianen en Citymarketing Vrijstad Vianen naar het
pand gelegen aan Voorstraat 13 te Vianen.
Wethouder Taal mandaat en volmacht te geven

Akkoord met toevoeging van beslispunt
4.

Verminderde huuropbrengsten van
het Stedelijk Museum Vianen te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

om samen met de eigenaresse van Flinn
Winkelcafé een huurovereenkomst aan te gaan
voor het pand aan de Voorstraat 13, onder de
voorwaarde dat de gezamenlijke huurprijs het
bedrag van € 1.600,00 niet te boven gaat.
Wethouder Taal mandaat en volmacht te geven
een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
met de eigenaresse van Flinn Winkelcafé, onder
de voorwaarden dat de gemeente 50% van de
ruimte kan gebruiken voor een minimale termijn
van 3 jaar, het pand toegankelijk blijft voor
mindervalide bezoekers en minimaal 4 dagen
geopend is op i.i.g. vrijdag, zaterdag en zondag.

Besluit
compenseren ten laste van het
Cultuur budget.

