BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 22 september 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

191513 Vaststellen bestemmingsplan
Meerkerk, Zouwendijk 68-70 en
nabij 143

1.


De raad voor te stellen:
Het bestemmingsplan "Meerkerk, Zouwendijk 6870 en nabij 143", zoals vervat in de bestanden
met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPMKKzouwendk6870-VA01,
ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de
ondergrond gebruik is gemaakt van de Basiskaart
Grootschalige Topografie van 31 augustus 2018;
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12,
eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

Akkoord.

Gezien de adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op

Akkoord.



191328 Verrekenen neveninkomsten
politieke ambtsdragers 2019.

1.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

basis van de inventarisatie en de naar aanleiding
daarvan verder verkregen informatie, vast te
stellen dat de verrekenplicht van toepassing is,
maar dat (eventuele) neveninkomsten niet
worden verrekend bij de heer S. (Sjors) Fröhlich,
mevrouw C. (Christa) Hendriksen, mevrouw T.
(Tirtsa) Kamstra, de heer C. (Cees) Taal, de heer
M. (Marcel) Verweij, de heer M. (Maks) van
Middelkoop en de heer H. (Huib) Zevenhuizen.
191161 Vaststelling bestemmingsplan:
Bazeldijk tussen 25 en 27,
Meerkerk

1.





189581 Samenwerkingsovereenkomst
Green Deal Duurzame zorg

1.

2.

De raad voor te stellen:
Akkoord.
Het bestemmingsplan met de plannaam 'Bazeldijk
tussen 25 en 27, Meerkerk' en met de
planidentificatie
NL.IMRO.1961.bpMKbzldijknaast25-VA01 met de
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te
stellen in elektronische vorm;
De afgeleide analoge verbeelding van het
bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van 12 juli
2019;
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid
1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
In te stemmen met het aangaan van de
Akkoord.
samenwerkingsovereenkomst met ASVZ en
Milieuplatform Zorgsector "Duurzame zorg voor
een gezonde toekomst".
De overige zorginstellingen uit te nodigen om zich
ook aan te sluiten bij de Green Deal Duurzame

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

Besluit

Zorg, met als doel ook met hen een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
Wethouder Verweij op grond van artikel 168
Gemeentewet te machtigen om namens het
college te besluiten om de onder 2. bedoelde nog
te sluiten samenwerkingsovereenkomsten aan te
gaan.

189321 Visie op informatievoorziening
1.
gemeente Vijfheerenlanden 20212024
2.

In te stemmen met de "Visie op
Akkoord.
informatievoorziening gemeente Vijfheerenlanden
2021-2024".
De raad voor te stellen de "Visie op
informatievoorziening gemeente Vijfheerenlanden
2021-2024" vast te stellen.

180269 Invoering stageld (precario)
campers gemeente
Vijfheerenlanden

Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad Akkoord.
wat betreft de precarioverordening 2021 in
principe per 1 januari 2021 stageld (precario)
voor campers in te voeren op de gemeentelijke
camperplaatsen van gemeente Vijfheerenlanden.
In principe het stageld in te voeren, onder
voorbehoud van besluitvorming door de raad,
voor € 8,- per 24 uur inclusief BTW door gebruik
te maken van het Aanuit.net systeem.
De raad voor te stellen tijdens de behandeling van
de Programmabegroting 2021 in november, om
met ingang van 2021 de kostenplaats
economische promotie incidenteel bij te ramen ad
€ 900 voor de betaling van het stageld 6 borden
via de Programmabegroting 2021.

1.

2.

3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

5.

Besluit

De raad voor te stellen tijdens de behandeling van
de Programmabegroting 2021 in november, om
met ingang van 2021 de kostenplaats
economische promotie structureel bij te ramen
voor de volgende budgetten via de
Programmabegroting 2021. € 1.725 voor de
kosten van het Aanuit-net systeem en € 11.500
voor de opbrengsten van het stageld. € 8.875
voor de uitgaven ter bevordering en stimulering
van toerisme en recreatie.
De raad voor te stellen tijdens de behandeling van
de Programmabegroting 2021 in november
akkoord gaan met het toewijzen van het resultaat
van het camperstageld (baten minus de lasten)
als budget ter bevordering en stimulering van
toerisme en recreatie.

161063 Dienstverleningsovereenkomst
voor uitvoering van de Wet
verplichte geestelijke
gezondheidszorg

1.

Voor de uitvoering van de Wet verplichte
Akkoord.
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
Lister en De Tussenvoorziening voor het 'horen' in
geval van een crisismaatregel.

127201 Overdracht bevoegdheid
benoeming leden Raad van
Toezicht van O2A5

1.

Het voorgedragen lid voor de Raad van Toezicht
van O2A5 op grond van de volgens de wet Arhi
nog geldende mandaatbesluiten conform de
statuten te benoemen voor 4 jaar.
De raad voor te stellen de bevoegdheid tot
benoeming van leden van de Raad van Toezicht
over te dragen aan het college.

2.

Akkoord.

