BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 3 november 2020

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

200961 Bestuurlijke planning P&C-cyclus
kalenderjaar 2021

1.

Akkoord.

2.

199493 Ontwerpbestemmingsplan:
Leerbroekseweg 33a, Leerbroek

1.

De bestuurlijke planning P&C cyclus voor het
kalenderjaar 2021 vast te stellen.
De bestuurlijke planning P&C cyclus voor het
einde van dit jaar, in een aangepaste minder
gedetailleerde vorm, via een raadsinformatiebrief
ter kennisname aan de gemeenteraad voor te
leggen.

Het college wil voor verzending van de
RIB antwoord hebben op een aantal
vragen.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

Besluit

het bestemmingsplan "Leerbroekseweg 33a,
Leerbroek" niet noodzakelijk is, omdat de
activiteit(en) die het genoemde bestemmingsplan
mogelijk maakt geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan
"Leerbroekseweg 33a, Leerbroek" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Leerbroekseweg
33a, Leerbroek" volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor mogelijke
zienswijzen.

199456 Principeverzoek Prinses
Marijkeweg ong. (tussen nr. 73b
en 75) te Ameide

1.

Niet in te stemmen met het principeverzoek voor
de realisatie van een woning op het perceel
Prinses Marijkeweg ong. (tussen nr. 73b en 75) in
Ameide.

199202 Vaststellen Bodemkwaliteitskaart
en Nota Bodembeheer
Vijfheerenlanden

1.

De raad voor te stellen de Bodemkwaliteitskaart
Akkoord.
en de Nota Bodembeheer Vijfheerenlanden vast te
stellen;
De raad voor te stellen in te stemmen met de
beantwoording van de ingekomen zienswijzen
over de stukken onder 1. middels de Nota van
beantwoording;
De raad voor te stellen de bevoegdheden, zoals
omschreven in paragraaf 10.2 van de Nota
Bodembeheer Vijfheerenlanden, te delegeren aan
het college;
De raad voor te stellen het eigen

2.

3.

4.

Akkoord.
Wethouder van Middelkoop heeft niet
deelgenomen aan de beraadslaging en
besluitvorming over dit voorstel.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

bodembeheergebied uit te breiden met het
grondgebied van de buur- en regiogemeenten.
199020 Vaststelling Geurvisie en
1.
Geurverordening Vijfheerenlanden
2.

198831 Gemeentelijk Rioleringsplan
Vijfheerenlanden (GRP 20212025)

1.
2.

3.

De raad voor te stellen de Gebiedsvisie in het
kader van de geurverordening en de
Geurverordening Vijfheerenlanden vast te stellen.
De raad voor te stellen in te stemmen met de
beantwoording van de ingekomen zienswijzen
over de stukken onder 1. middels de Nota van
beantwoording.

Akkoord.

Aan de raad voor te stellen in te stemmen met
het Gemeentelijk Rioleringsplan Vijfheerenlanden
2021-2025.
Aan de raad voor te stellen om de GRP
investeringskredieten, opgenomen in Meerjarig
Investeringsplan 2021-2024 gebaseerd op oude
GRP's, in te trekken.
Aan de raad voor te stellen om voor 2021 een
krediet van € 3.872.000 voor riolering en een
krediet van € 955.000 voor gemalen beschikbaar
te stellen en bij de 1e berap inzicht te geven in de
projecten die op basis van deze kredieten worden
uitgevoerd.

Akkoord.
College vraagt om inzicht in de gevolgen
van dit besluit op de verdeling van
overhead in de begroting (actie
gemeentesecretaris).

197583 Wijzigingsbesluit Verordening
maatschappelijke ondersteuning

1.

De raad voor te stellen het wijzigingsbesluit
Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te stellen.

Akkoord.

195824 Kredietaanvraag voor het
verduurzamen van het Historium

1.

Het pand aan de Kortenhoevenseweg 28 in
Lexmond (Historium) te verduurzamen samen

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

in Lexmond
2.
3.
4.

188049 Administratief beroep
kwijtschelding

1.
2.

Besluit

met de de Vereniging Historisch Lexmond- en Heien Boeicop.
Aan de raad voor te stellen in 2021 een krediet
van € 57.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen.
De kapitaallasten over de totale investering, te
weten € 3.164, te verwerken vanaf de begroting
2022.
De gebruikersvergoeding van de Vereniging
Historisch Lexmond- en Hei- en Boeicop, ter
hoogte van € 2.000, vanaf boekjaar 2021 te
verwerken in de begroting 2021.
In te stemmen met de ongegrondverklaring van
het administratief beroep kwijtschelding;
Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur
om te beslissen op administratieve beroepen
inzake kwijtschelding gemeentebelastingen.

Akkoord.

