BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 21 juli 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

125758 Zienswijzeprocedure Ruimtelijk
kwaliteitsbeleid

1.

Akkoord.

2.

151696 Advies fusie Eben Haëzerschool
Leerbroek

1.

De gemeenteraad voor te stellen het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid inclusief de bijbehorende kaarten
in concept vast te stellen en ter voorbereiding op
de definitieve vaststelling de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure te doorlopen.
De gemeenteraad voor te stellen de werking van
de drie geldende welstandnota's van de
voormalige gemeenten te verlengen tot het
moment van inwerkingtreding van het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid.

Positief voorlopig advies af te geven voor de
Akkoord.
voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de
Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

te Leerdam en Stichting “De Planthof” te
Gameren.
133626 Prestatieovereenkomst met het
Regionaal Archief ZuidUtrecht(RAZU)

1.

De prestatieovereenkomst met het RAZU vast te
stellen.

162284 Plan van aanpak zorgfraude, pilot
2021-2022

1.

In te stemmen met het regionaal plan van
Akkoord.
aanpak zorgfraude Wmo 2015 en de Jeugdwet
met de inzet van 1 fte toezichthouder en een
tijdelijke coördinator voor 2 dagen per week voor
een periode van twee jaar.
In te stemmen met de Lekstroombrede kosten
van € 264.500 over 2 jaar en met de verdeling
van deze kosten over de Lekstroomgemeenten op
basis van de inwonersaantallen.
De kosten voor onze gemeente de komende 2
jaar (€ 67.000 voor 2 jaar) te dekken uit de post
Algemene Wmo voorzieningen en preventie.
De toezichthouder en de coördinator te
positioneren bij de Sociale Recherche.
Uiterlijk 3 maanden voor afloop van deze periode
op initiatief van de tijdelijk coördinator te
evalueren of en op welke wijze de aanpak van
zorgfraude wordt voortgezet.

2.

3.
4.
5.

174692 Aanbesteding bouw school Hoef en 1.
Haag

Een meervoudig onderhandse aanbesteding te
doorlopen voor het selecteren van de aannemer
voor de school in Hoef en Haag.

Akkoord.

Akkoord.
Het college heeft zich ervan vergewist
dat de juridische toetsing heeft

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
plaatsgevonden en dat deze
aanbesteding binnen de
aanbestedingsregels valt.

173637 Administratief beroep
kwijtschelding

1.

In te stemmen met de gegrondverklaring van het
administratief beroep kwijtschelding.

160273 Addendum op
dienstverleningsovereenkomst
met Werk en Inkomen Lekstroom
voor uitvoering sociale
werkvoorziening-taken

1.

Aanvullende afspraken met Werk en Inkomen
Akkoord.
Lekstroom aan te gaan over de uitvoering van
collectieve HR taken, door een addendum op de
DVO Wsw-dienstverlening overeen te komen.
Mandaat/volmacht te verlenen aan de directeur
WIL voor het verzorgen en uitvoeren van de nog
niet in het Mandaat-, volmacht- en
machtigingsbesluit Wsw-dienstverlening
benoemde collectieve HR-taken als bedoeld in
artikel 5.1 sub k DVO Wsw-dienstverlening, die in
de operationele samenwerking tussen WerkwIJSS
en WIL worden afgesproken en deze volmacht bij
de eerstvolgende wijziging te verwerken in het
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Wswdienstverlening.

107020 Aanwijzen toezichthouders en het
vervangen van uitgegeven
legitimatiebewijzen

1. Alle huidige en toekomstige medewerkers van het
Team:

Handhaving Openbare Ruimte werkzaam op basis
van een arbeidsovereenkomst met de gemeente
Vijfheerenlanden , aan te wijzen als
toezichthouder binnen de gemeente
Vijfheerenlanden;

2.

Akkoord.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit



Integrale Veiligheid werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst met de gemeente
Vijfheerenlanden als Beleidsadviseur Openbare
Orde en Veiligheid, aan te wijzen als
toezichthouder binnen de gemeente
Vijfheerenlanden;

Integrale Veiligheid werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst met de gemeente
Vijfheerenlanden als Beleidsadviseur
crisisbeheersing, aan te wijzen als toezichthouder
binnen de gemeente Vijfheerenlanden;

Integrale Veiligheid werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst met de gemeente
Vijfheerenlanden als juridisch adviseur
handhaving, aan te wijzen als toezichthouder
binnen de gemeente Vijfheerenlanden;
2. Alle uitgereikte legitimatiebewijzen in te nemen en te
vervangen door rechtsgeldige legitimatiebewijzen die
voldoen aan de Regeling model legitimatiebewijs
toezichthouders Awb en deze vervolgens opnieuw uit te
reiken.
164991 Ontwerp-bestemmingsplan
Herstructurering Lingeplein eo te
Leerdam, gemeente
Vijfheerenlanden

1.

2.

Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen
voor het bestemmingsplan Herstructurering
Lingeplein eo te Leerdam, gemeente
Vijfheerenlanden;
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Herstructurering Lingeplein eo te Leerdam,
gemeente Vijfheerenlanden;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

175484 Beleidsnota reserves en
voorzieningen 2020-2024

Conceptbesluit
3.

Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.

1.

De beleidsnota reserves en voorzieningen 20202024 in concept vast te stellen;
De beleidsnota reserves en voorzieningen 20202024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te
bieden.

2.

178988 Vaststellen controleversie
Jaarstukken 2019 gemeente
Vijfheerenlanden

1.

2.

Besluit

Akkoord.
Met inachtneming van een tekstuele
aanpassing in bijlage 1 bij de
beleidsnota.

De controleversie van de Jaarstukken 2019 van de Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.
Wethouder Van Middelkoop mandaat te verlenen
om de laatste wijzigingen (in verband met enkele
openstaande actiepunten) te autoriseren voor
verwerking in de jaarstukken 2019 en zonodig in
het controledossier die voorafgaand aan de
accountantscontrole (start op 10 augustus a.s.)
aan de accountant beschikbaar worden gesteld.

