BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 8 december 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

211086 Protocol geheimhouding gemeente 1.
Vijfheerenlanden

De gemeenteraad voor te stellen het Protocol
geheimhouding gemeente Vijfheerenlanden 2021
vast te stellen.

Akkoord.

209523 Rekentool voor het bepalen van de 1.
beslagvrije voet

In te stemmen met de aanmelding voor de
rekentool voor het bepalen van de beslagvrije
voet.

Akkoord.

209483 Subsidies 2e helft 2020
Onderwijsachterstandenbeleid

Een subsidie van € 19.600,- te verlenen aan
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland voor
de inzet van een HBO pedagoog op de
peutergroepen gedurende de periode augustus
t/m december 2020;
De hoogte van het voorschot op de subsidie voor

Akkoord.

1.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

209139 Subsidieaanvraag Tennisclub
Leerdam voor aanleg padelbanen
2020

1.
2.

3.
208593 Verhogen budget Startersleningen 1.

2.

208486 Huisvesting en inburgering

1.

Besluit

de periode augustus t/m december 2020 voor
peuteropvang voor Stichting Kinderopvang Vianen
te bepalen op € 29.045 voor reguliere
peuteropvang en € 30.854 voor voorschoolse
educatie.
De bedragen ten laste te brengen van de daarvoor
bedoelde begrotingsposten,
Onderwijsachterstandenbeleid en Voorzieningen
Voorschoolse Educatie (geen
Onderwijsachterstandenbeleid).
Aan Tennisclub Leerdam een incidentele subsidie
op aanvraag te verlenen van € 90.830 voor de
realisatie van de padelbanen.
De Beleidsadviseur sport van het team WWRD te
mandateren om de subsidieverlening verder af te
handelen en het besluit tot vaststelling van de
subsidie te nemen.
De raad te informeren middels een
raadsinformatiebrief.

Het college besluit:
1.
Aan Tennisclub Leerdam een
incidentele subsidie op aanvraag te
verlenen van € 90.830 voor de
realisatie van de padelbanen, onder
voorbehoud van goedkeuring van de
kredietaanvraag door de gemeenteraad.

De gemeenteraad voor te stellen het fonds
Startersleningen bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting aan te vullen met €
1.000.000,00;
De gemeenteraad voor te stellen de financiële
gevolgen te verwerken in de exploitatie van
boekjaar 2021 e.v.

Akkoord.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over

Akkoord.

Beslispunten 2 en 3 zijn akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

statushouders
206690 Verkoop bedrijfsperceel
Gaasperwaard

de huisvesting en inburgering van statushouders.
1.
2.
3.

205135 Vaststelling Regeling
Maatschappelijke Ondersteuning
gemeente Vijfheerenlanden 2021
en financieel besluit

1.

2.

204600 Aanwijzingsbesluit
Parkeerplaatsen voor

Besluit

1.

In te stemmen met de verkoop van
Akkoord.
bedrijfsperceel E op Gaasperwaard: Vianen F
1717 (deels), groot 2.356 m²;
In te stemmen met de wijziging van het
vernoemde perceelsnummer van F 717 naar het
juiste nummer F 1717 (artikel 2);
In te stemmen met het eenmalig doorverkopen
van de grond aan de toekomstige kopers van de
te realiseren (deel)units op het perceel (zie artikel
15) en het wijzigen van artikel 29 van de
koopovereenkomst daartoe (niet verwijzen naar
artikel 15).
De Regeling Maatschappelijke Ondersteuning
gemeente Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen
onder voorbehoud van de vaststelling van het
Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020
door de raad.
Het financieel Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2021
vast te stellen onder voorbehoud van de
vaststelling van het Wijzigingsbesluit Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente
Vijfheerenlanden 2020 door de raad.

Akkoord.

Het Aanwijzingsbesluit Parkeerplaatsen voor
vergunninghouders 2021 vast te stellen

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

vergunninghouders 2021
202793 Mandaat voor het nemen van
besluiten op subsidieaanvragen

1.

Mandaat te verlenen aan de verantwoordelijk
Akkoord.
medewerker van team Beleid en beheer openbare
ruimte om besluiten te nemen ingevolge het
subsidiebeleid en subsidieprogramma
(bevoorschotting, verlening, vaststelling incl.
ontheffing eisen rondom subsidieverstrekking)
met betrekking tot dorpshuizen en wijkgebouwen
met uitzondering van de dorpshuizen "Het Spant"
en "Het Bosch" en uitvoering tarieven- en
accommodatiebeleid, op een wijze als is
opgenomen in de Mandaat- en volmachtregeling
onder paragraaf 13 punt 20.

196334 Bibliotheek Lek en IJssel:
Compensatie extra
huisvestingskosten

1.

De extra huisvestingskosten van Bibliotheek Lek
en IJssel over 2020 ad € 54.173,- te vergoeden
door middel van een aanvullende subsidie.
Voor de jaren 2021 en volgende de totale
huisvestingskosten te verdisconteren in de
jaarlijkse reguliere exploitatiesubsidie.

Akkoord.

Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen
voor het bestemmingsplan 'Ontwikkeling
Leerbroek'
Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen
Het ontwerpbestemmingsplan 'Ontwikkeling
Leerbroek' vast te stellen
Het ontwerpbestemmingsplan 'Ontwikkeling
Leerbroek' overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet

Akkoord.

2.

195353 Ontwerpbestemmingsplan
Ontwikkeling Leerbroek

1.
2.
3.
4.

Het is van belang om inwoners hier goed
in mee te nemen. Daarom omwonenden
informeren over dit besluit en dat dit ter
inzage ligt.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

ruimtelijke ordening voor een termijn van 6
weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen
193180 Vaststelling bestemmingsplan
Kerkweg 29b en Middelkoop 72,
Leerbroek

1.

2.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan
Akkoord.
Kerkweg 29b Middelkoop 72 te Leerbroek, zoals
vervat in de bestanden met planidentificatiecode
NL.IMRO.0707.BPMiddelk72Kerkw29-VA01 en met
gebruikmaking van de ondergrond Basiskaart
Grootschalige Topografie van 14 juni 2019, vast te
stellen;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast
te stellen voor de betreffende gronden.

