BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 14 januari 2020

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

100443 Ontwikkelplan financiële functie en 1.
-sturing Vijfheerenlanden
2.
3.

99758

Programma wijk- en dorpsgericht
werken: Er op af!

1.
2.

Het Ontwikkelplan financiële functie en -sturing
Vijfheerenlanden vast te stellen.
De kosten van de uitvoering van de jaarsnede
2020 van het Ontwikkelplan ad € 150.000 te
dekken ten laste van de apparaatskosten 2020
Het plan met een brief ter informatie aan te
bieden aan de Auditcommissie.

Besluit
Akkoord met toevoeging van een
passage over de rol van de
burgemeester als portefeuillehouder
Personeel.
Gemeentesecretaris vraagt de voorzitter
van de auditcommissie of wethouder van
Middelkoop aanwezig mag zijn bij de
bespreking van dit ontwikkelplan (actie
gemeentesecretaris).

Het programma wijk- en dorpsgericht werken vast Akkoord met enkele tekstuele
te stellen.
wijzigingen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

99342

Raadsinformatiebrief conceptontwerp Provinciale
Omgevingsvisie (POVI)

1.

97608

Gemeentewapen Vijfheerenlanden

97588

Sociaal Maatschappelijke Agenda
als integraal beleidsplan Sociaal
Domein

Voorstel aanschaf Lokale
Lastenmeter

1.

1.
2.
3.

93396

Lokale Persoonsgerichte Aanpak
Vijfheerenlanden

De raad met een raadsinformatiebrief te
Akkoord.
informeren over het proces van de besluitvorming
door provincie en gemeente met betrekking tot de
Provinciale Omgevingsvisie (POVI), de
Omgevingsverordening en de planMER.

1. Een voorkeur uit te spreken voor wapen nummer 1 Akkoord.
als toekomstig wapen van de gemeente
Vijfheerenlanden;
2. De gemeenteraad te adviseren deze keuze over te
nemen;
3. Het door de gemeenteraad gekozen wapen
definitief aan te dragen bij de Koning.

2.

93665

Besluit

1.

De raad met een raadinformatiebrief te
informeren over de voortgang van de Sociaal
Maatschappelijke Agenda als integraal
beleidskader.
De adviesraad Sociaal Domein te informeren over
de voortgang van het Sociaal Maatschappelijke
Agenda als integraal beleidskader.

Akkoord.

De Lokale Lastenmeter aan te schaffen.
Akkoord.
De structurele lasten te dekken uit het budget van
de afdeling Belastingen.
Het incidentele budget van € 11.500 op te nemen
in de 1e bestuursrapportage 2020.
Het beleidsplan lokale Persoonsgerichte Aanpak
Vijfheerenlanden (lokale PGA) vast te stellen.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.

4.
5.
6.
7.
89372

Vaststellen snippergroenbeleid

1.
2.
3.
4.

74095

Principeverzoek
Gorinchemsestraat 10, 10A en 12
te Meerkerk

1.

Besluit

Het conceptprivacyreglement lokale PGA
Vijfheerenlanden vast te stellen.
Tot ondertekening van het privacyreglement over
te gaan wanneer deze begin 2020 wordt
uitgegeven door de veiligheidscoalitie Midden
Nederland.
Het toezicht op naleving van het privacyreglement
lokale PGA Vijfheerenlanden op te dragen aan de
Chief Information Security Officer (CISO).
Mw. J.M. Laponder de Groot en Mw. H. A. van der
Schee aan te wijzen als PGA-expert.
Uitgaven vooralsnog ten laste van budget OOV te
brengen.
De raad met een raadinformatiebrief te
informeren.
De beleidsnotitie snippergroen gemeente
Akkoord.
Vijfheerenlanden vast te stellen per 1-2-2020.
De standaard prijs voor te verkopen snippergroen
vast te stellen op € 100,- per m2.
In uitzonderlijke gevallen niet over te gaan op
huurovereenkomsten , maar
gebruiksovereenkomsten wel toe te staan.
Het snippergroenbeleid van de voormalige
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in te
trekken per 1-2-2020.
In te stemmen met het principeverzoek
Gorinchemsestraat 10, 10A en 12 in Meerkerk
voor de realisatie van 7 woningen;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.

4.

Hiervoor de noodzakelijke ruimtelijke procedure
op te starten door het laten opstellen van een
concept ontwerpbestemmingsplan;
Na ambtelijke beoordeling en akkoord het
ontwerpbestemmingsplan in het kader van artikel
3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening voor te leggen
aan de wettelijke overlegpartners;
Indien uit het wettelijk vooroverleg geen
belemmeringen blijken het
ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor 6 weken
ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen.

Besluit

