BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 26 januari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

228559 Proces ontwerp "Verkenning
vorming nieuwe
arbeidsmarktregio"

1.

Akkoord.

226732 Afwijken inkoopbeleid
ondersteuning fase 2 nieuw
gemeentehuis

1.

Het procesontwerp "Verkenning vorming nieuwe
arbeidsmarktregio" vast te stellen.

De portefeuillehouder voegt voor het
vervolgproces nog een kort overzicht
van concrete argumenten toe.

2.

Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
Onder de voorwaarde dat de raad het
voorbereidingskrediet verstrekt op 4 februari
2021 opdracht te verlenen aan ABC Nova te
Utrecht voor het ondersteunen van fase 2 in het
onderzoek naar huisvesting voor de ambtelijke
organisatie en het bestuur van gemeente
Vijfheerenlanden.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

225565 Toetreding Vijfheerenlanden tot de 1. Het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Sociaal Domein Regio Lekstroom 2019 vast te stellen
Sociaal Domein Regio Lekstroom
met hierin als belangrijkste wijzigingen:
a. de tijdelijke toetreding van de gemeente
Vijfheerenlanden tot de Lekstroomsamenwerking en
daarmee tot de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL);
b. een nieuwe meerjaren kostenverdeelsystematiek;
c. de verandering van de contractspartij van de
‘Dienstverleningsovereenkomst inkoop en
administratieve dienstverlening Jeugdwet en WMO
Lekstroom’ (DVO) van Vianen naar Vijfheerenlanden.

Besluit
Akkoord.

2. De geactualiseerde ‘Verwerkersovereenkomst
Lekstroomgemeenten’ vast te stellen, met dien
verstande dat deze wordt ingevuld conform de VNGmodelverwerkersovereenkomst.
3. Het addendum voor wat betreft de toetreding van
Vijfheerenlanden, inhoudende de overgang van rechten
en plichten van de voormalige gemeente Vianen op
grond van de Wet Algemene regels herindeling (Arhi),
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in te laten
gaan.
223937 Verdeelsystematiek en
kostenopbouw Regionaal
Backoffice Lekstroom (RBL) vanaf
2021

1.

In te stemmen met de invoering van een
Akkoord.
meerjarige kostenverdeling richting deelnemers
van de Regionale Backoffice Lekstroom op basis
van het inwoneraantal per dienstverlening
(hulpcategorie) vanaf begrotingsjaar 2021 (bijlage

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

221742 Vaststelling bestemmingsplan
Bolgerijsekade 3b, Vianen
(aanduiding plattelandswoning)

1.

2.

3.
218038 Ontwerp-Kadernota 2022
Regionaal Archief Zuid-Utrecht
(RAZU)

1.

211844 Principeverzoek natuur- en milieu 1.
educatiecentrum met
dienstwoning aan de Schaikseweg
79, Schoonrewoerd
2.

Besluit

scenario 1A);
In te stemmen met het uitgangspunt een
standaard kostenopbouw (bijlage scenario 1A)
voor de begroting te hanteren, waarin alle kosten
op systematische wijze zijn opgenomen.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan
Akkoord.
Bolgerijsekade 3b, Vianen, met de
planidentificatie NL.IMRO.1961.BPVNbolgkade3bVA01 en bijbehorende bestanden vast te stellen in
elektronische vorm;
De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 19 juni 2020;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast
te stellen voor de betreffende gronden.
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp-Kadernota 2022 van het
Regionaal Archief Zuid-Utrecht.

Akkoord.

Aan het verzoek voor natuur- en
milieueducatiecentrum, inclusief bedrijfswoning
aan de Schaikseweg 79 te Leerdam, geen
medewerking verlenen
Aanvragers uit te nodigen voor een
vervolgbespreking over aanpassingen aan het
plan en het zoeken naar financiële haalbaarheid.

Akkoord.

