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

Conceptbesluit

Besluit

116403 Financiering PGB aanbieders in
tijden van Corona

1.

De uitgangspunten te hanteren betreffende de
inzet en de financiering van zorgaanbieders die
bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden
budget ten tijden van de Coronacrisis.

Akkoord.

115516 Lokaal plan van aanpak 'Beter
Thuis'

1.

In te stemmen met het lokale plan van aanpak
Akkoord.
'Beter Thuis'.
Aan de raad bij de eerste bestuursrapportage
2020 voor te stellen de kosten voor het lokale
plan van aanpak 'Beter Thuis' te onttrekken uit de
reserve sociaal domein.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

2.

3.
115432 Lekstroomplan: ‘Op weg naar een

1.

In te stemmen met het Lekstroomplan 'Op weg

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Beschermd Thuis’
2.

114236 Kredietaanvraag voor het
aanbrengen van airco's in
gemeentelijke gebouwen

1.

2.
3.

4.

113645 Besluit tot toepassen
hardheidsclausule uit AVOI en
Handboek kabels en leidingen

1.

Besluit

naar een Beschermd Thuis' waarin de koers staat
uitgewerkt voor de komende jaren om Beschermd
Wonen meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren.
Akkoord te gaan met de uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken U16 (bijlage 1 in het
Lekstroomplan).
Airco's aan te brengen op de locaties van
Akkoord.
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland
(Kinderdagverblijf Krullevaar in Leerdam en
Kinderdagverblijf Grobbevogels in Lexmond).
Aan de raad voor te stellen een krediet van €
72.500 beschikbaar te stellen.
De kapitaallasten over de totale investering, te
weten € 5.921, vanaf 2021 te verwerken in de
begroting 2021 en deze te laten dekken door een
huurverhoging, waarvan de huuropbrengst over
2020 gedeeltelijk verwerkt wordt in de 2e berap
en de huuropbrengst 2021, te weten € 5.443, te
verwerken in de begroting van 2021.
De raad voor te stellen het restant van een eerder
beschikbaar gesteld krediet "aanpassing
klimaatbeheersing brede school Lexmond", €
45.686, in te trekken en het voordeel op de
kapitaallasten € 3.731 vanaf 2021 te verwerken in
de begroting 2021.
De hardheidsclausule uit de Algemene
verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)
en Handboek kabels en leidingen toe te passen

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

voor Glasvezel Buitenaf t.b.v. een
afwijkende aanlegdiepte voor de
aanleg van glasvezel.
2.

Besluit

voor Glasvezel Buitenaf ten behoeve van een
afwijkende aanlegdiepte, te weten 40 centimeter
in plaats van 60 centimeter op delen van het
tracé.
De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

113372 Kwaliteitsverordening
Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH)
Vijfheerenlanden

1.

113368 Uitgifteovereenkomst 28 sociale
huurappartementen
KleurrijkWonen fase 5 Broekgraaf

1.

De Uitgifteovereenkomst met Stichting
Akkoord.
KleurrijkWonen aan te gaan ten behoeve van de
ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen in
fase 5 Broekgraaf.

110471 Renovatie veld 3 sportcomplex
Blankensteijn Vianen

1.


De raad voor te stellen:
Niet alleen de toplaag van voetbalveld 3
(kunstgrasveld) sportcomplex Blankensteijn te
vervangen, maar ook de onderbouw van het
kunstgrasveld (complete renovatie) en het
aanbrengen van kantplanken.
Een aanvullend krediet van € 274.360 (inclusief
BTW) beschikbaar te stellen.
De kapitaallasten € 31.544,-- m.i.v. 2021 ten
laste te brengen van de begroting.

2.




De raad voor te stellen de kwaliteitsverordening
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Vijfheerenlanden vast te stellen.
De raad voor te stellen de Kwaliteitsverordening
van de voormalige gemeenten Zederik en Vianen
in te trekken.

Akkoord.

Akkoord.

