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

Conceptbesluit

Besluit

154138 Vaststellen Beleidsregel Hogere
Waarde Wet geluidhinder
gemeente Vijfheerenlanden

1.

De Beleidsregel Hogere Waarde Wet geluidhinder
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
De bestaande beleidsregels van de drie
voormalige gemeenten Leerdam (Geluidbeleid
hogere waarde Wgh en 30 km/uur-wegen
gemeente Leerdam), Vianen (Beleidsregel hogere
waarde Wgh Gemeente Vianen) en Zederik
(Geluidbeleid hogere waarde Wgh en 30 km/uurwegen gemeente Zederik) in te trekken.

Akkoord.

164662 Vervroegde onderhoudsronde
HR21

1.

In te stemmen met de van de externe
functiedeskundige ontvangen adviezen
vervroegde onderhoudsronde HR21 en de
betrokken functiehouders hiervan schriftelijk

Akkoord.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

mededeling doen.
152618 Jaarverslag commissie
1.
bezwaarschriften Vijfheerenlanden
2019
2.

Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Akkoord.
Commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden
De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte
te brengen van het jaarverslag 2019

154794 Ontwerpbestemmingsplan:
Bazeldijk tussen 25 en 27,
Meerkerk

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
het bestemmingsplan "Bazeldijk tussen 25 en 27,
Meerkerk" niet noodzakelijk is, omdat de
activiteit(en) die het genoemde bestemmingsplan
mogelijk maakt geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan "Bazeldijk
tussen 25 en 27, Meerkerk" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Bazeldijk tussen
25 en 27, Meerkerk" volgens artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen
en 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.

1.

2.
3.

147304 Intentieovereenkomst
fietsinfrastructuurprojecten
Provincie Utrecht - U16

1.

2.

In te stemmen met het aangaan van de
intentieovereenkomst tussen de U16- gemeenten
en de provincie Utrecht betreffende
fietsinfrastructuurprojecten op het regionale
netwerk in de periode 2020-2023.
In te stemmen met de fietsprojectenlijst U16 als

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

107847 Harmonisatie hondenbelasting
2021

1.
2.

Besluit

bijlage bij de intentieovereenkomst.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
In principe in te stemmen met het afschaffen van
de hondenbelasting in Vianen en Leerdam en de
hondenbelasting in Zederik niet in te voeren.
De gevolgen hiervan – een inkomstenderving van
in totaal € 339.000 – te verwerken in de
begroting.

Gewijzigd besluit:
1. In principe in te stemmen met het
afschaffen van de hondenbelasting in
Vianen en Leerdam en de
hondenbelasting in Zederik niet in te
voeren.
2. De gevolgen hiervan - een
inkomstenderving van € 339.000 - te
compenseren via lokale heffingen,
zoals de rioolheffing,
afvalstoffenheffing en OZB.

