BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 19 mei 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

124163 Verlenen vrijstelling op basis van
de Winkeltijdenverordening
Vijfheerenlanden 2019

1.

Op basis van de Winkeltijdenverordening
Vijfheerenlanden 2019, artikel 2, vrijstelling te
verlenen aan de kernen in Ameide, Hei- en
Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en
Tienhoven aan de Lek om op de volgende twee
feestdagen open te zijn:
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020

Akkoord.

Kennis te nemen van het besluit van de
Heffingsambtenaar om met ingang van 1-1-2020
voor woningen in aanbouw en bouwterreinen
bestemd voor woningbouw het tarief ozb
woningen te hanteren.
Kennis te nemen van het besluit van de
Heffingsambtenaar om de aanslagen voor

Akkoord.



123651 Beleid tarief
onroerendezaakbelasting
woningen in aanbouw

1.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.
121962 Afhandeling Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE) subsidies

1.
2.
3.
4.

121365 Ontwerpbestemmingsplan:
Hogewaard 18, Tienhoven aan de
Lek

1.

Besluit

belastingjaar 2020, die betrekking hebben op de
onder punt 1 genoemde objecten, welke voor het
tarief ozb niet-woningen zijn opgelegd,
ambtshalve te verminderen.
De Heffingsambtenaar te verzoeken dit beleid
voor de toekomst vast te leggen in een
beleidsregel waarin de juiste afbakening van
bouwterreinen bestemd voor woningen en
woningen in aanbouw worden geformuleerd.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
In te stemmen met het plan van aanpak
Afhandeling Regeling Reductie Energiegebruik
subsidies (RRE).
In te stemmen met de subsidieverlening aan het
Regionaal Energieloket (REL)voor de uitgifte van
de vouchers als onderdeel van de RRE regeling.
Een mandaat voor de uitvoering van de regeling
te verlenen aan de ambtelijk opdrachtnemer voor
de uitvoering van het project.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan "Hogewaard 18, Tienhoven

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

121208 Verzoek om openbaarmaking
raadsvergadering Niemans

1.

Besluit

aan de Lek" niet noodzakelijk is, omdat de
activiteit(en) die het genoemde bestemmingsplan
mogelijk maakt geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan 'Hogewaard 18,
Tienhoven aan de Lek' in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan 'Hogewaard 18,
Tienhoven aan de Lek' volgens artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen
en 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;

Het verzoek dat gedaan wordt - mede onder
Akkoord.
verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur
- om:

opheffing van de geheimhouding ten aanzien van
hetgeen tijdens de besloten raadsvergadering op
9 december 2019 is behandeld met als onderwerp
“Stand van zaken Niemans dossier (Besloten)”
punt 7.1;

openbaarmaking van de gemaakte notulen en/of
andere vastlegging van het tijdens de vergadering
onder 1. besprokene;
te beantwoorden conform de concept-brief.
2. De gemeenteraad voor te stellen de onder 1.
bedoelde geheimhouding in stand te laten, het verslag
van de desbetreffende vergadering niet openbaar te
maken en om de burgemeester te machtigen en te
mandateren om de deze besluiten aan verzoeker
bekend te maken en te ondertekenen;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

3. De burgemeester te mandateren om het Wobverzoek verder af te handelen na besluitvorming in de
gemeenteraad.
121184 Vaststellen
1.
toekenningsbeschikking
aanvullend krediet renovatie
Koningin Wilhelmina School (KWS)
Leerdam volgens raadsbesluit
109751

De toekenningsbeschikking aanvullend krediet
renovatie KWS vast te stellen als uitvoering van
raadsbesluit zaaknummer 109751.

119594 Onderlinge regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid GGD (artikel
26 AVG)

De 'Onderlinge regeling gezamenlijke
Akkoord.
verantwoordelijkheid' ingevolge artikel 26
Algemene Verordening Gegevensbescherming met
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland
Zuid, tot en met 31 december 2020 te
bekrachtigen.
De burgemeester volmachtigt de Functionaris
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht
om de onder 1 bedoelde onderlinge regeling te
ondertekenen.

1.

2.

116816 Toezichtbrief interbestuurlijk
toezicht omgevingsrecht

1.
2.

113361 Vaststellen Bouwverordening
Vijfheerenlanden 2020

1.

Akkoord.

Kennis te nemen van de beoordeling van de
provincie Utrecht over de uitvoering van taken op
het gebied van het Omgevingsrecht.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

De raad voor te stellen de Bouwverordening
Vijfheerenlanden 2020 vast te stellen.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

64834

1.


Verordening
duurzaamheidsleningen
particuliere woningeigenaren
Vijfheerenlanden

Besluit

De raad voor te stellen:
Akkoord.
De duurzaamheidslening particulieren
Vijfheerenlanden stop te zetten;

Geen verordening duurzaamheidslening VHL vast
te stellen en de volgende verordeningen op grond
van artikel 28 Wet Arhi met ingang van de 1e van
de maand na het raadsbesluit vervallen te
verklaren:
a.
Verordening Duurzaamheidslening gemeente
Leerdam.
b.
Verordening Duurzaamheidslening gemeente
Vianen.
c.
Verordening Duurzaamheidslening gemeente
Zederik.

