BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 2 juni 2020

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

130378 Jaarrekening 2019 Stichting
Inkoop Bureau Midden Nederland

1.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van
Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland
(IBMN)

Akkoord.

130305 Statutenwijziging Stichting Inkoop 1.
Bureau Midden Nederland

In te stemmen met een statutenwijziging van
Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland
(IBMN).

Akkoord.

130050 Naar toekomstbestendige
werklocaties in de U16

Kennis nemen van de rapportage ‘Naar
toekomstbestendige werklocaties in de U16’
inclusief de bijlagen.

Akkoord.

1.

Aanvullend besluit het college:
2.
Het onderzoek ter informatie aan
de Raad te sturen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

130045 Financiering zorgaanbieders Wmo
Vijfheerenlanden in regio AV en
regio Lekstroom in tijden van
Corona

1.
2.

3.

129182 Ameide/locatie De
Kandelaar/vaststellen
ontwikkelperspectief

1.
2.
3.

129174 Concept Duurzaamheidsbeleid

1.
2.

Besluit

In te stemmen met het bericht aan de
Akkoord.
zorgaanbieders, die zorg leveren in de gemeente
Vijfheerenlanden.
Het beleid voor het nemen van besluiten op
aanvragen van zorgaanbieders voor financiering
ten tijde van de corona-crisis voor niet verleende
zorg en/of meerkosten die samenhangen met de
crisis van het Regionaal Bureau Lekstroom vast te
stellen.
Mandaat, machtiging en volmacht verlenen voor
het nemen van besluiten op aanvragen van
zorgaanbieders voor financiering ten tijde van de
corona-crisis voor niet verleende zorg en/of
meerkosten die samenhangen met de crisis, zoals
is opgenomen in het mandaatbesluit.
De programmatische, stedenbouwkundige en
ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling
van De Kandelaar te Ameide vast te stellen.
Te starten met een openbare (Europese)
aanbesteding met voorselectie.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

In te stemmen met het concept
duurzaamheidsbeleid
Het concept duurzaamheidsbeleid als opiniestuk
aan de commissie Ruimte Verkeer Economie
(RVE) voor te leggen.

Akkoord.
In het stuk twee tekstuele wijzigingen
doorvoeren:
 Rekenkameronderzoek moet er
uit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit


128888 Proces om te komen tot de keuze
voor een scenario voor het
gemeentehuis

1.

2.

127724 Vaststelling bestemmingsplan:
Middelkoop 60, Leerbroek

1.




De raad voor te stellen het procesvoorstel om te
komen tot de keuze voor een scenario voor het
gemeentehuis van Vijfheerenlanden vast te
stellen.
De raad voor te stellen het college opdracht te
verlenen dit procesvoorstel uit te voeren.

Uitgangspunt 3 in het Nederlands
formuleren.

Akkoord.
Stuk wordt aangepast voor wat betreft
de manier waarop de Raad in positie
gebracht wordt:
- Iedere beslisstap in het proces
wordt eerst opiniërend
voorgelegd aan de Raad.
- Griffier krijgt de rol van adviseur
van de stuurgroep op het proces.

De raad voor te stellen:
Akkoord.
Het bestemmingsplan 'Middelkoop 60, Leerbroek',
zoals vervat in de digitale planbestanden met
planidentificatiecode:
NL.IMRO.1961.bpLRBmiddelkoop60-VA01, vast te
stellen;
Voor dit plangebied geen exploitatieplan vast te
stellen.

127680 Uitstel bebouwingsplicht
Gaasperwaard

1.

De eigenaar van bedrijfsperceel Vianen F 1434 op Akkoord.
Gaasperwaard uitstel te verlenen op de
verplichting tot realisatie van de bebouwing tot
uiterlijk 30 november 2021.

121681 Inkoopstrategie jongerenwerk

1.

In te stemmen met de inkoopstrategie
jongerenwerk.
De raad hierover met een raadsinformatiebrief te

2.

Akkoord met aanpassing in voorstel. Het
mogelijke effect van dit besluit is dat er
minder inkomsten zijn voor de

Zaaknr Onderwerp
119254 Vaststellen Inkoopstrategie Bouw
school Leerbroek

Conceptbesluit
1.
2.
3.

Besluit

informeren.

gemeente. Dit wordt als risico vermeld.

Het proces van VO tot en met uitvoering te
vervolgen met een bouwteamsamenstelling.
Een meervoudig onderhandse aanbesteding te
volgen voor de uitvoering van de bouw van de
nieuwe school in Leerbroek.
De aanbesteding te doorlopen met de in de
genoemde selectie van aannemers.

Akkoord.
Daarnaast besluit het college:
4.
De hogere kapitaallasten van
€ 12.000 per jaar mee te nemen
in het IHPO.

