BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 10 november 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

202513 Verlengen werking
afvalstoffenverordeningen en
uitvoeringsbesluiten.

1.

2.

201744 Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs

1.

Besluit

De raad voor te stellen de werking van de
Akkoord.
bestaande afvalstoffenverordeningen te verlengen
tot het moment van inwerkingtreding van de
Afvalstoffenverordening gemeente
Vijfheerenlanden;
De werking van de bestaande uitvoeringsbesluiten
op grond van de bestaande
afvalstoffenverordeningen te verlengen tot het
moment van inwerkingtreding van de
Afvalstoffenverordening gemeente
Vijfheerenlanden.
De raad voor te stellen de Verordening
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Vijfheerenlanden 2021
2.

201739 Programma en Overzicht
voorzieningen huisvesting
onderwijs 2021

1.

2.

3.

4.

Besluit

Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen;
Na een laatste controle wordt in de
De Beleidsregel Verduurzaming Schoolgebouwen bijlage gebruik gemaakt van de actuele
Gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen onder cijfers.
voorbehoud van vaststelling van de verordening
onder 1. door de raad.
Het Programma en Overzicht voorzieningen
Akkoord na aanpassing van beslispunt 2.
huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen onder
voorbehoud van het beschikbaar stellen van de
benodigde budgetten en kredieten door de
gemeenteraad;
De raad voor te stellen het in 2020 beschikbare
incidentele onderzoeksbudget voor 2 scholen (De
Rank en de Calvijnschool) te verhogen van €
20.000 naar € 60.000 via de kostenplaats
Onderwijshuisvesting en via de jaarrekening 2020
te verantwoorden;
De raad voor te stellen de volgende
investeringskredieten in 2021 beschikbaar te
stellen voor 1e inrichting; € 117.000 aan het
schoolbestuur FLUENTA voor Het Avontuur, €
75.000 aan het schoolbestuur Trinamiek voor
Leef, € 30.000 aan het schoolbestuur TriVia voor
De Noachschool, € 57.000 aan de gemeente voor
de gymzaal Hoef & Haag;
De kapitaallasten van de investeringen in de 1e
inrichting voor de 3 scholen en de gymzaal
tezamen bedragende € 29.436 te verantwoorden
vanaf de begroting 2022 op de kostenplaats

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
5.

6.

7.

8.

9.

10.

onderwijshuisvesting;
De raad voor te stellen een investeringskrediet
van € 113.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor
het herstel van de vloeren van De Sterrenkijker
en de Koningin Wilhelminaschool;
De kapitaallasten van de investering in het herstel
van de vloeren bedragende € 5.758 te
verantwoorden vanaf de begroting 2022 op de
kostenplaats onderwijshuisvesting;
De raad voor te stellen een investeringskrediet in
2021 beschikbaar te stellen van € 350.000 (incl.
BTW) voor het uitbreiden van de Noachschool in
Schoonrewoerd;
De raad voor te stellen om voor boekjaar 2021 de
volgende budgetten ter beschikking te stellen
voor gebruik van gymzalen, sportterreinen en
kleedkamers en te verantwoorden in begroting
2021 op de kostenplaats onderwijshuisvesting: €
11.000 aan schoolbestuur CVO-AV voor het
Heerenlanden College, € 1.500 aan Willibrord voor
het Oosterlicht College;
De raad voorstellen om voor het boekjaar 2021
een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen
voor een Quickscan naar betonrot bij een aantal
scholen en dit bedrag te verantwoorden in
begroting 2021 op de kostenplaats
onderwijshuisvesting;
De schoolbesturen te informeren.

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

201353 Vaststelling bestemmingsplan:
Achterweg 41, Hagestein

1.
2.

3.

4.

Besluit

De raad voor te stellen de ''Nota beantwoording
Akkoord.
van Zienswijzen'' vast te stellen;
De raad voor te stellen het bestemmingsplan met
de plannaam 'Achterweg 41, Hagestein' en met de
planidentificatie
NL.IMRO.1961.bpHAachterweg41-VG01 met de
bijbehorende bestanden conform de
wijzigingennota gewijzigd 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 juli 2019;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

200991 Herbestemmingsonderzoek
landgoed Ossenwaard

1.

Ten behoeve van een uit te voeren
herbestemmingsonderzoek voor de steenfabriek
op landgoed Ossenwaard het formulier
herbestemmingsonderzoek niet beschermd
monument te tekenen als blijk van de
cultuurhistorische waarden van de gebouwen.

Akkoord.

200102 Nadere Regels subsidie Kunst en
Cultuur gemeente
Vijfheerenlanden

1.

De Nadere regels Waarderingssubsidies Kunst en
Cultuur gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te
stellen;
De Nadere regels Budgetsubsidies Kunst en
Cultuur gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te
stellen;

Akkoord.

2.

Zaaknr Onderwerp

199817 Actieplan Armoede en Schulden

Conceptbesluit
3.

De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren dat de nadere regels voor Kunst en
Cultuur zijn vastgesteld.

1.

De raad voor te stellen het Actieplan Armoede en Akkoord.
Schulden vast te stellen en te kiezen voor inzet op
preventieve projecten (vroegsignalering en
In raadsvoorstel opnemen dat er
duurzaamheid) en behoud van het huidige niveau mogelijk ook minderkosten zijn.
van de minimavoorzieningen.
De raad voor te stellen de kosten van het
actieplan de aankomende drie jaar te dekken uit
het fonds Versterking Sociaal Domein onder
voorbehoud van een positief besluit van de
gemeenteraad op de begroting 2021.

2.

193989 Detailhandelsnota en reactienota

1.
2.
3.

191014 Opinie gemeenteraad kaders
nieuw gemeentehuis

Besluit

1.

188042 Kindcentrum Broekgraaf/afronding 1.
initiatieffase
2.
3.

In te stemmen met de detailhandelsnota;
In te stemmen met de reactienota naar aanleiding
van de ingediende reacties;
De detailhandelsnota en reactienota ter
instemming aan de raad voor te leggen.

Akkoord.

Het opinievoorstel voor de kaders voor een keuze
voor een scenario voor het gemeentehuis van
Vijfheerenlanden voor te leggen aan de raad.

Akkoord na verwerking van een aantal
tekstuele aanpassingen.

In te stemmen met startdocument Kindcentrum
Broekgraaf
In te stemmen met de inkoopstrategie voor de
realisatie van het Kindcentrum met woningen.
Kennis te nemen van het overnemen van de
bouwheerschapovereenkomst voor de realisatie

Akkoord.

Wethouder van Middelkoop is niet
akkoord met het onderdeel
detailhandelsactiviteiten in buitengebied.

Het college vraagt aandacht voor
participatie met de omgeving.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

van de school van de betrokken scholen O2A5 en
stichting LOGOS.
185293 Harmonisatie oudpapiercontracten
verenigingen/Waardlanden

1.
2.

Kennis te nemen van de per 1 januari 2020
geharmoniseerde oud-papiercontracten tussen
Waardlanden en de verenigingen;
Akkoord te gaan met de financiële gevolgen van
de overeengekomen overgangsregeling voor
verenigingen in de voormalige gemeente Vianen.

Akkoord.

