BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 18 augustus 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

180302 Slopen van de noodlokalen aan
Kwartelstraat in Vianen

1.

Akkoord.

2.
176842 Uitvoeringsplan RMA 2021

De noodlokalen aan de Kwartelstraat 2 in Vianen
te slopen.
De kosten a € 15.000 ten laste te brengen van
het onderhoudsbudget gebouwen.

1.In te stemmen met het Uitvoeringsplan RMA 2021.
2.De raad met een raadsinformatiebrief te informeren
over het Uitvoeringsplan RMA 2021.

Akkoord.

161658 Zienswijzeprocedure Geurvisie en 1. In te stemmen met de concepten van de
Akkoord.
Geurverordening Vijfheerenlanden Gebiedsvisie in het kader van de geurverordening en de
Geurverordening Vijfheerenlanden en ter voorbereiding
op de definitieve vaststelling door de gemeenteraad de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

doorlopen.;
2. De gemeenteraad hierover door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren.
184557 Actieplan Armoede en Schulden

185952 Interne controleplan 2020

1) Het (concept-)actieplan armoede en schulden vast te
stellen.
2) Kennis te nemen van de ingezonden reacties van de
gezamenlijke adviesraden sociaal domein en de
samenwerkende partijen armoede en schulden.
3) Het (concept-)actieplan armoede en schulden
(inclusief de ingezonden reacties) ter opiniëring voor te
leggen aan de commissie WOS.

Akkoord.

1.
2.

Akkoord.

3.
4.
185045 Vaststelling bestemmingsplan: Het 1.
Bos, Meerkerk
2.

3.

Het interne controleplan 2020 vast te stellen;
Kennis te nemen van de introductie van de
rechtmatigheidsverantwoording door het College
vanaf verslagjaar 2021;
Het interne controleplan 2020 ter informatie aan
te bieden aan de Auditcommissie.
De bijgevoegde planning uit de bijlage goed te
keuren.

De risicoparagraaf (financieel en
juridisch) uit het collegevoorstel wordt
toegevoegd aan het opinievoorstel voor
de Raad.

de ''Nota beantwoording van Zienswijzen'' vast te Akkoord.
stellen;
het bestemmingsplan “Het Bos, Meerkerk” zoals
vervat in de digitale planbestanden met
planidentificatiecode:
NL.IMRO.1961.BPMKKHetBos-VG01 gewijzigd vast
te stellen, conform de wijzigingennota;
voor dit plangebied geen exploitatieplan vast te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

stellen.
74776

Zienswijzeprocedure
Bodemkwaliteitskaart en
Bodembeleid gemeente
Vijfheerenlanden

181025 Peuterplusvoorziening

1. In te stemmen met de concepten van de
Bodemkwaliteitskaart en de nota Bodembeheer
Vijfheerenlanden en ter voorbereiding op de definitieve
vaststelling door de gemeenteraad de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure te doorlopen;
2. De gemeenteraad hierover door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren.

Akkoord.

1. Het initiatief Peuterplus Leerdam te starten als pilot Akkoord.
voor 1 jaar.
2. Garant te staan voor de ontwikkelkosten, zijnde de
ureninzet en bijscholing ad €6.120,--, waar bij geen
structurele doorgang van de pilot deze kosten worden
vergoed door de gemeente.
3. De financiering voor de peuterplekken op basis van
de bestaande VVE subsidie ad €50.585,-- te
verstrekken voor de duur van de pilot.
4. De financiering vanuit de jeugdhulp te laten
plaatsvinden op basis van een collectieve beschikking
ad €54.200 indien wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden.
5. De incidentele ontwikkelkosten, indien nodig, te
dekken uit de kostenplaats: overige onderwijszaken
begroting 2020.
6. De VVE subsidie 2020 te dekken uit de kostenplaats
onderwijs achterstandenbeleid begroting 2020.
7. De collectieve beschikking 2020 te dekken uit de
kostenplaats: Maatwerkdienstverlening 18- begroting

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2020.

Besluit

