BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 17 november 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

205030 Plan van aanpak ontwikkeling
team financieel beleid

1.

Akkoord.

2.

204536 Vaststelling wijzigingsplan
Bolgerijsekade 7, Vianen
(bouwvlakwijziging)

1.

Kennis te nemen van bijgevoegd plan van aanpak
ontwikkeling team financieel beleid en dit ter
informatie toezenden aan de auditcommissie.
In te stemmen met de wijze waarop de functie
van concerncontroller in de periode november
2020 tot en met eind 2021 wordt ingevuld.

Het college wil per kwartaal niet alleen
een stand van zaken over het plan van
aanpak, maar ook een (tussen)evaluatie
van de tijdelijke aansturing van het
team Financiën en de invulling van de
functie van concerncontroller.

Het wijzigingsplan Bolgerijsekade 7, Vianen, zoals Akkoord.
vervat in de digitale planbestanden met de
identificatiecode
NL.IMRO.1961.WPBolgerijsekade7-VA01 vast te
stellen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

204300 Brief grondverkoop en
1.
kredietverzoek voor voorbereiding
verkoop Wilgenhoek-locatie
Leerdam
2.

Een brief met uitgangspunten bij verkoop van de Akkoord met aanpassing van beslispunt
Wilgenhoek-locatie, Parallelweg 24 Leerdam, naar 2.
de initiatiefnemer te versturen.
1. Een
De raad voor te stellen een krediet van € 700.000
2. De raad voor te stellen een
ter beschikking te stellen voor de
krediet van € 740.000 ter
verkoopvoorbereiding van de Wilgenhoek-locatie
beschikking te stellen voor de
met de verkoopopbrengst als dekking voor het
verkoopvoorbereiding van de
krediet.
Wilgenhoek-locatie met de
verkoopopbrengst als dekking
voor het krediet.

203654 Concept-beleidskader Wet
Inburgering 'Aan de slag'

In te stemmen met het concept beleidskader Wet Akkoord.
Inburgering 'Aan de slag".
Aan het bestuur van AVRES voor te leggen of zij
bereid zijn de in het beleidsdocument genoemde
taken voor de gezamenlijke gemeenten uit te
gaan voeren.
Gezamenlijk met de gemeenten Molenlanden en
Gorinchem een subsidierelatie aan te gaan met
VluchtelingenWerk voor de genoemde taken in het
beleidsdocument.
Het concept-beleidskader Wet Inburgering voor te
leggen in de gezamenlijke AV-raadsbijeenkomst
van 16 december 2020.

1.
2.

3.

4.

201750 Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden
2020 - 2030

1.
2.

In te stemmen met het Mobiliteitsplan;
Akkoord.
In te stemmen met aanvang van uitvoering van
de volgende prioriteiten:
Fiets: onderzoek fietser voorrang op rotondes, educatie
en voorlichting, inrichting eenduidige schoolzones,

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

verbeteren fietsroute Broekgraaf-station, aansluiting
fietsverbinding Hagesteinsebrug, verbeteren verbinding
langs Lekbrug A2, opwaarderen fietsroute langs
Merwedekanaal
Openbaar Vervoer: lobby behoud OV in de kernen,
lobby versterken OV-hubs, smart
mobility/mobiliteitsmanagement
Voetganger: bereikbaarheid OV-hubs A2 Vianen, A27
Meerkerk en station Leerdam
Gemotoriseerd verkeer: opstellen laadpalennota,
opstellen parkeernota, onderzoek randweg Lexmond,
onderzoek randweg Leerdam
3. Het Mobiliteitsplan ter vaststelling voor te leggen aan
de raad.
197876 Nota Grondbeleid

1.
2.
3.
4.

194893 Plan van aanpak Binnenstadvisie
Leerdam

1.
2.
3.

In 2020 geen nota grondbeleid op te stellen.
Akkoord.
Met ingang van 1-1-2021 vooralsnog over te gaan
op situationeel grondbeleid.
De hoofdlijnen van een nieuw grondbeleid mee te
nemen bij het opstellen van de omgevingsvisie.
De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief
hierover te informeren.
In te stemmen met het plan van aanpak voor de
Akkoord.
realisatie van de Binnenstadvisie Leerdam;
Het plan van aanpak voor de realisatie van de
Binnenstadvisie Leerdam ter besluitvorming aan
de raad voor te leggen;
De raad voor te stellen € 35.000 beschikbaar te
stellen voor boekjaar 2021 voor het realiseren van

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

192001 Midoffice contractverlenging

1.
2.

3.

147156 Cultuurhistorische inventarisatie
Vijfheerenlanden

1.
2.

Besluit

een binnenstadvisie;
Het budget van € 35.000 te verantwoorden bij de
1e bestuursrapportage 2021 als incidentele
uitgave op de kostenplaats economische
ontwikkelingen.
Om in afwijking van het beleid de opdracht voor
het Midoffice onderhands aan Centric te gunnen;
Team Informatisering te mandateren tot het
aangaan van een nieuwe overeenkomst met
Centric voor 2 jaar met een totaalbedrag van €
32.422,00 ( € 16.211,00 per jaar) voor het
gebruik van de midoffice applicaties:
Key2Datadistributie, Key2 Informatie en de
Conductor en
In de loop van 2021 een aanbesteding te starten
en met de winnende partij een contract af te
sluiten dat uiterlijk 1 januari 2023 ingaat.

Akkoord.

Opdracht te verstrekken aan RAAP voor het
opstellen van de cultuurhistorische inventarisatie
van de gemeente Vijfheerenlanden
In afwijking van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid de opdracht 1-op-1 te
gunnen aan RAAP en de beleidsadviseur erfgoed
te mandateren om de opdracht te verstrekken.

Akkoord.

