BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 15 december 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

213523 Opiniërend raadsvoorstel
Economische Visie
Vijfheerenlanden

1.

De concept-thema's voor de Economische Visie
Vijfheerenlanden vast te stellen;
Die thema's voor te leggen aan de Commissie
Ruimte, Verkeer en Economie, conform het
opiniërende raadsvoorstel.

Akkoord na aanpassing van het
opiniërende raadsvoorstel.

213514 Samenhangend
Duurzaamheidsbeleid
Vijfheerenlanden

1.

In te stemmen met het samenhangend
duurzaamheidsbeleidsplan
De raad voor te stellen het samenhangend
duurzaamheidsbeleidsplan vast te stellen.

Akkoord na verwerking van een aantal
tekstuele wijzigingen.

In te stemmen met het raadsvoorstel om een
krediet van € 90.830 beschikbaar te stellen voor
het verlenen van een investeringssubsidie aan de
Tennisclub Leerdam voor het realiseren van 2

Akkoord.

2.

2.

213051 Raadsvoorstel kredietaanvraag ten 1.
behoeve van een
investeringssubsidie Tennisclub
Leerdam

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

padelbanen.
212724 Toekenning subsidie
inwonersinitiatief Stichting Vitaal
Dorp Everdingen 2021

1.

2.
3.

212515 Evaluatie uitvoering sociale
werkvoorziening door WIL en
Stichting WerkwIJSS

1.

2.
211901 WerkwIJSS, in te kopen plaatsen
in 2022

1.

211439 Broekgraaf/ontwerp 4e herziening 1.
exploitatieplan Broekgraaf
vaststellen
2.

De subsidie voor een inwonersinitiatief toe te
Akkoord.
kennen aan Stichting Vitaal Dorp Everdingen voor
een periode van één jaar, vanaf 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2021, voor een jaarbedrag
van € 37.000,- en dit te dekken uit het budget
voor inwonersinitiatieven.
De subsidieaanvraag gedeeltelijk af te wijzen voor
een bedrag van € 8.000,-.
De beleidsadviseur van het team beleid sociaal
domein te mandateren om de subsidieverlening
verder af te handelen en het besluit tot
vaststelling van de subsidie te nemen.
Samen met de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein Akkoord.
en Lopik een externe evaluatie uit te laten voeren
naar de uitvoering van de sociale werkvoorziening
door WIL en St. WerkwIJSS. ,
De startnotitie externe evaluatie vast te stellen.
Het aantal gegarandeerd af te nemen beschut
werkplekken bij stichting WerkwIJSS voor 2022
vast te stellen op 6,45 fte.

Akkoord.

Het ontwerp van de 4e herziening van het
exploitatieplan Broekgraaf d.d. 7 december 2020
vast te stellen;
Het ontwerp van de 4e herziening van het
exploitatieplan Broekgraaf d.d. 7 december ter
inzage te leggen gedurende 6 weken, opdat

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

belanghebbenden een zienswijze kunnen
indienen.
211308 Gunning gecombineerde
aanbesteding Wet Educatie
Beroepsonderwijs - nieuwe Wet
Inburgering

1.

2.
210791 Vaststellen kaders en scenario's
gemeentehuis Vijfheerenlanden

1.

2.
3.
4.
210678 1e inrichting speellokaal Tijdelijke
Huisvesting 2 in Hoef en
Haag/Hagestein

1.

2.
3.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over
Akkoord.
de gunning van de gecombineerde aanbesteding
Wet Educatie Beroepsonderwijs en de nieuwe Wet
Inburgering aan IVIO-Integratie BV.
De raadsinformatiebrief te verzenden, nadat de
gunningsprocedure formeel-juridisch is afgerond.
De raad voor te stellen de kaders ten behoeve van
de uitwerking van de scenario's voor het
gemeentehuis van Vijfheerenlanden vast te
stellen.
De raad voor te stellen vijf scenario's uit te
werken.
De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet
ter beschikking te stellen van € 288.000,exclusief BTW.
De raad voor te stellen dit krediet te dekken uit
het Fonds Gemeentehuis in de Enecogelden.

Akkoord met beslispunten 1 tot en met
3.
4.De raad voor te stellen dit krediet te
dekken uit het totaalkrediet voor het
gemeentehuis.
Er worden een paar wijzigingen verwerkt
in het raadsvoorstel.

De kosten van de 1e inrichting speellokaal
Akkoord.
Tijdelijke Huisvesting 2 in Hoef en Haag van
€12.052 ten laste te brengen van het hiervoor
beschikbaar gestelde krediet van €169.000;
Het betreffende krediet met een onderschrijding
van € 156.948 bij de jaarrekening 2020 definitief
af te sluiten;
De verlaging van de geraamde kapitaallasten voor

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2021 met netto € 16.109 (was € 17.830, wordt €
1.721) te verwerken bij de 1e bestuursrapportage
2021.
209493 Vaststelling bestemmingsplan:
Doelakkerweg 56, Ameide

1.

2.

3.

209422 Kadernota 2022 Veiligheidsregio
Utrecht

1.
2.

192017 Mandaat LEKSTEDEWonen
huisvestingsvergunning e.a.

1.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan met
de plannaam 'Doelakkerweg 56, Ameide' en met
de planidentificatie
NL.IMRO.1961.bpAMdoelakkerwg56-VA01 met de
bijbehorende bestanden vast te stellen in
elektronische vorm;
De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 7 februari 2013;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

Akkoord.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de Kadernota 2022 van de
Veiligheidsregio Utrecht.
De raad voor te stellen de stijging van de kosten
als gevolg van loon- en prijsaanpassingen, de
hervormingen van het Openbaar Meldsysteemstelsel en de bijstelling van de ijkscores mee te
nemen in de gemeentelijke kadernota en
begroting 2022.

Akkoord.

LEKSTEDEwonen te mandateren om, binnen de
grenzen van vastgesteld beleid, besluiten te

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

grondgebied voormalige gemeente
Vianen

120548 Vaststellen geactualiseerde Wijken Buurtindelingen (WBI) kaart

Besluit

nemen en te ondertekenen op aanvragen om een
huisvestingsvergunning, op verzoeken om
inschrijving en omtrent het aanbodsysteem
toewijzing huurwoningen zoals bedoeld in de
paragrafen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6 van de
Huisvestingsvestingsverordening Gemeente
Vijfheerenlanden 2019 (deel A).
1.
2.

De nieuwe Buurtindelingen kaart vast te stellen;
De nieuwe Wijkindelingen kaart vast te stellen.

Akkoord.

