BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 16 maart 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

261186 Strategische Visie, zienswijze van
college bij de strategische visie
van de Raad.

1.

Akkoord na tekstuele wijzigingen.

259389 Aanbieding Management Letter
2020 aan Auditcommissie

1.

Kennis te nemen van de Management Letter 2020 Akkoord.
van onze nieuwe accountant en deze door middel
van een aanbiedingsbrief ter informatie aan te
bieden aan de Auditcommissie van de
gemeenteraad.

259239 Vaststelling plannen van aanpak
audits artikel 213a eerste helft
2021

1.

De plannen van aanpak in het kader van artikel
213a audits met betrekking tot het
betalingsverkeer en de inhuur van externen vast

2.

In te stemmen met de zienswijze van het college
bij de strategische visie van de gemeenteraad.
Het visiedocument met daarin aangegeven alle
detailwijzigingen aan de raad toe te zenden.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

te stellen.
258482 Beleidsnota "Naar een goede start 1.
voor alle kinderen in
Vijfheerenlanden"
2.

256994 Raadsinformatiebrief GABO B.V.

1.
2.

3.

4.

254949 Raadsinformatiebrief Bedrijfstijden 1.

In te stemmen met de beleidsnota "Naar een
goede start voor alle kinderen in
Vijfheerenlanden" en deze aan de raad ter
vaststelling voor te leggen.
De raad voor te stellen bij verordening de
Verordening peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Vijfheerenlanden 2019 per 1
augustus 2021 in te trekken.

Akkoord.

De raad te informeren over diverse bedragen in
de zaak Niemans door middel van een
raadsinformatiebrief.
Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet
in samenhang met artikel 10, tweede lid, onder b
en g Wob geheimhouding op te leggen ten
aanzien van onderhavig collegevoorstel.
Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, tweede lid, onder b en
g Wob aan de gemeenteraad geheimhouding op te
leggen ten aanzien van de raadsinformatiebrief
bedoeld onder 1.
De raad voor te stellen de onder beslispunt 3.
door het college opgelegde geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering van 18 maart 2021 te
bekrachtigen conform artikel 25 lid 3
Gemeentewet.

Akkoord met beslispunt 1.

Kennis te nemen van het besluit van Stichting

Akkoord.

De beleidsnota is aangepast in overleg
met de portefeuillehouder.

Beslispunten 2,3 en 4 komen te
vervallen.
Raadsinformatiebrief 19 maart
verzenden onder voorbehoud van het
raadsbesluit van 18 maart. De
geheimhouding van deze brief komt te
vervallen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

WerkwIJSS
2.

254829 Opheffen geheimhouding
zaaknummer 241022

WerkwIJss om de openingstijden te verkorten.
Een raadsinformatiebrief te versturen om de
gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit
besluit.

1. De gemeenteraad voor te stellen om de
geheimhouding die is opgelegd en bekrachtigd in
de raadsvergadering van 22 februari 2021
(onderwerp: ‘Cassatieonderzoek Niemans’ zaaknummer 241022) op te heffen in zijn
vergadering van 18 maart 2021.
2. De geheimhouding, die het college heeft opgelegd
op collegevoorstel 241022 (onderwerp:
‘Cassatieonderzoek Niemans’) op te heffen.

253439 Vervolg compensatie MolenHopper 1.

Besluit

De aanbieder van het Wmo-vervoer een voorschot
van 70% te verstrekken, onder goedkeuring
wegens staatsteun door de Europese Commissie,
voor de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020,
2.
De aanbieder van het Wmo-vervoer een voorschot
van 70% te verstrekken voor de periode 14
oktober t/m 15 december 2020 en na definitieve
vaststelling te melden bij de Europese Commissie.
3.
De volgende voorwaarden te verbinden aan het
voorschot:
door de aanbieder van het Wmo-vervoer het
landelijk ondersteuningsaanbod wordt benut;
de financiële ondersteuning vanuit de gemeente

Akkoord.

Akkoord.
Inhoudelijk akkoord maar het college
vraagt bij de uitvoering van dit besluit
aandacht voor beperking van het
terugbetalingsrisico.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

wordt terugbetaald op het moment dat de aanbieder
van het Wmo-vervoer vanuit het Rijk financiële
compensatie wordt ontvangen;
de financiële ondersteuning wordt benut om de
uitvoering van het Wmo-vervoer in de gemeenten te
continueren na december 2020;
4. In te stemmen met een mogelijke verhoging van
het voorschotpercentage wanneer hiertoe landelijk
wordt besloten. Deze ophoging in een nieuw besluit te
verwerken en dat besluit ter ondertekening aan te
bieden aan de gemeentesecretaris en de burgemeester.
249668 Kredietaanvraag uitvoering bouw
school Leerbroek

1.
2.

3.
4.

5.

De gemeenteraad voor te stellen te kiezen voor
energie ambitieniveau ENG (energie neutraal
gebouw) voor de nieuw te bouwen school;
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 4.900.000,-, inclusief BTW, in 2021 ter
beschikking te stellen voor de bouw van de
nieuwe Eben Haëzerschool te Leerbroek;
De gemeenteraad voor te stellen de kapitaallasten
à € 149.450,- per jaar vanaf 2023 te dekken uit
kostenplaats onderwijshuisvesting.
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 175.000,- inclusief BTW, in 2021 ter
beschikbaar te stellen voor het duurzaam
inrichten van het plein;
De gemeenteraad voor te stellen de kapitaallasten
à € 7.963,- per jaar vanaf 2023 te dekken uit de
kostenplaats onderwijshuisvesting.

Akkoord.
In aanvulling op dit besluit vraagt het
college om een RO advies over de
mogelijkheid om grondposities te
verwerven.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 75.000, exclusief BTW, in 2021 ter beschikking
te stellen voor de aanleg van openbare ruimte
rondom de school (kiss&ride, parkeerplaatsen,
etc.)
De gemeenteraad voor te stellen de kapitaallasten
à € 2.288,- per jaar vanaf 2023 te dekken uit de
kostenplaats wegen.
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 139.000,- inclusief BTW, in 2021 ter beschikking
te stellen voor de aankoop van het perceel, groot
2.500 m2, voor de realisatie van de school en
schoolterrein.
De gemeenteraad voor te stellen de rentelasten à
€ 765,- per jaar voor de aankoop van het perceel,
groot 2.500 m2, voor de realisatie van de school
en schoolterrein vanaf 2022 te dekken op
kostenplaats onderwijshuisvesting;
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van
€ 150.000,- exclusief BTW in 2021 ter beschikking
te stellen voor de aankoop van het perceel, groot
1.000 m2, voor de realisatie van de gedeelde
ruimte openbaar/school;
De gemeenteraad voor te stellen de rentelasten à
€ 825,- per jaar voor de aankoop van het perceel,
groot 1.000 m2, voor de realisatie van de
gedeelde ruimte openbaar/school vanaf 2022 te
dekken op kostenplaats onderwijshuisvesting;
De gemeenteraad voor te stellen een krediet van

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

13.

Besluit

€ 100.000 exclusief BTW, in 2021 ter beschikking
te stellen voor het duurzaam inrichten van het
perceel van 1.000 m2;
De gemeenteraad voor te stellen de kapitaallasten
à €4.550,- per jaar vanaf 2023 te dekken uit de
kostenplaats onderwijshuisvesting.

248242 Aanwijzen vier feestdagen in 2021 1.
waarop winkels in Ameide, Hei- en
Boeicop, Leerbroek, Meerkerk,
Nieuwland en Tienhoven aan de
Lek open mogen zijn

Vier feestdagen in 2021 aan te wijzen, waarop de
winkels in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek,
Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek
open mogen zijn: Tweede Paasdag maandag 5
april 2021, Hemelvaartsdag donderdag 13 mei
2021, Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
en Eerste Kerstdag zaterdag 25 december 2021.

Akkoord.

244191 Alternatieve dekking frictiekosten
als gevolg van personele
bezuiniging

De raad voor te stellen de frictiekosten ter hoogte
van een bedrag van € 1,169 miljoen als gevolg
van de al ingezette bezuiniging op de
personeelsbegroting te dekken uit de Algemene
Reserve
De raad voor te stellen bij het vaststellen van de
jaarrekening 2020 het overschot op de
personeelsbegroting van 2020 toe te voegen aan
de Algemene Reserve.

Akkoord.

1.

2.

243068 Broekgraaf noord/ Vestiging Wet
voorkeursrecht gemeenten

1.

Bedrag onderbesteding
personeelsbudget wordt aangepast als
gevolg van nieuwe informatie.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6 van de Wet
Akkoord.
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) meerdere
percelen voorlopig aan te wijzen als gronden
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24, en 26
van de Wvg van toepassing zijn zoals aangegeven

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

3.

4.

5.

230601 Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden

1.

Besluit

op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit
makende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale
kaart en perceellijst.
Gezien de vereiste spoed en het beoogde doel,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:11 sub a
en sub c van de Awb, de betrokken
belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen
om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar
voren te brengen en derhalve artikel 4:8 van de
Awb buiten toepassing te laten;
Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg
door het collegebesluit (inhoudende een besluit
tot voorlopige aanwijzing) voor een ieder ter
inzage te leggen. Deze ter inzage legging bekend
te maken in de Staatscourant, in de plaatselijke
krant (Het Kontakt), op de website van de
gemeente en de betrokken eigenaren bij
aangetekende brief in kennis te stellen van de
(betekenis van de) aanwijzing;
De gemeenteraad voor te stellen in zijn
vergadering van 10 juni 2021 de gronden aan te
wijzen voor een periode van 3 jaar op basis van
artikel 2 jo 5 lid 1 van de Wvg middels het
concept raadsvoorstel en –besluit;
De gemeenteraad voor te stellen om binnen een
periode van 3 jaar een structuurvisie op te stellen
voor het desbetreffende gebied.
In te stemmen met het Mobiliteitsplan

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp
2020 - 2030 en middelen
mobiliteit

Conceptbesluit
2.

Besluit

Het Mobiliteitsplan met de voorgestelde
prioriteiten ter vaststelling voor te leggen aan de Wijzigingen in de financiële
raad
besluitpunten en paragraaf in overleg
3.
De raad voor te stellen in te stemmen met
met de portefeuillehouder.
aanvang van uitvoering van de volgende
prioriteiten met bijbehorend taakstellend budget
uit Mobiliteitsplan, Kadernota en begroting:
a. Onderzoek fietser voorrang op rotondes en
rechtstanden: de benodigde € 25.000,- te dekken uit de
post verkeersmaatregelen/algemene kosten
(62102000/438200)
b. Voetganger: bereikbaarheid OV-hubs A2 Vianen, A27
Meerkerk en station Leerdam: hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 50.000,-.
c. Opstellen parkeernota : de benodigde € 25.000 te
dekken uit de post verkeersmaategelen/algemene
kosten (62102000/438200).
d. Bewegwijzering Leerdam: hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 50.000,-.
e. Aanpassen busstation Vianen: hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 100.000,-.
f. Maatregelen sluipverkeer; hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 325.000,-.
g. Herinrichting Koningin Emmalaan fase 2-4; hiervoor
een krediet beschikbaar te stellen van € 130.000,-.
h. Actuele verkeerssituaties: hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 275.000,-.
i. Veilige schoolomgeving Parkschool Vianen: hiervoor
een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,-.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

j. Inrichting eenduidige schoolzones, veilige
schoolomgeving 35 basisscholen: hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 150.000,-.
k. Laantje van Van Iperen: plan en uitvoering: hiervoor
een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,l. Aanpassing parkeren Europaplein: hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,-.
m. Update VRI Meentplein Leerdam door groei
Broekgraaf: € 25.000,- te dekken uit de
grondexploitatie Broekgraaf.
4. De raad voor te stellen een krediet ter beschikking te
stellen van € 1.600.000,- voor de uitvoering van de
prioriteiten onder beslispunt 3 en de kapitaallasten van
€ 71.849,- vanaf 2022 te dekken uit de in de begroting
reeds opgenomen kapitaallasten voor de knelpunten en
wensen.
168686 Uitwerkingsplan Broekgraaf Fase
5.4 en 5.8

1.

2.
3.

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 uitwerkingsplan Broekgraaf Fase 5.4 en 5.8
niet noodzakelijk is;
In te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan
Broekgraaf Fase 5.4 en 5.8;
Het ontwerp uitwerkingsplan overeenkomstig
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor
6 weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

zienswijzen kan indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
uitwerkingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de
gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee het uitwerkingsplan wordt vastgesteld.

Besluit

