BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 20 april 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

287461 Jaarrekening 2020 gemeente
Vijfheerenlanden controleversie
accountant

1.
2.

3.
4.

Besluit

De controleversie van de Jaarstukken 2020 van de Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden voorlopig vast te
stellen.
Afspraken:
Wethouder Van Middelkoop te machtigen om de
 Collegeleden beoordelen of de
laatste wijzigingen (in verband met nagekomen
tekst ingekort kan worden op
wijzigingen) te autoriseren voor verwerking in de
basis van de tekst van de
jaarstukken 2020 en zo nodig in het
begroting 2020.
controledossier die voorafgaand aan de
 Monitor woningbouw moet
accountantscontrole (start op 12 april a.s.) aan de
toegevoegd worden zoals aan de
accountant beschikbaar worden gesteld.
raad is toegezegd.
Het aangepaste normenkader 2020 van de
 Communicatie wordt betrokken
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.
om het verhaal van deze
De raad via de auditcommissie door middel van
jaarrekening goed neer te zetten.
een raadsinformatiebrief over dit besluit te
 Op 8 of 15 juni komt de

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
informeren.

286976 Ontwikkelplan Ruimtelijke
Processen

1.
2.
3.

286438 Financiële situatie en de
ontwikkelingen bij de
Gemeenschappelijk Regeling
Bureau Openbare Verlichting LekMerwede

1.

2.
3.

Besluit
definitieve jaarrekening in het
college.

Het Ontwikkelplan Ruimtelijke processen vast te
stellen;
In te stemmen met de daarin voorgestelde
aanpak;
Met 6 wekelijkse voortgangsrapportages de
voortgang te monitoren.

Akkoord.

Het financiële tekort, ad € 27.894,30 bij de
Gemeenschappelijk Regeling Bureau Openbare
Verlichting Lek-Merwede, op te vangen binnen de
middelen van de gemeente Vijfheerenlanden.
Het bedrag van € 27.894,30 te verantwoorden in
de jaarrekening 2020.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Akkoord.

Dit is voor het college aanleiding om zich
te beraden op deze samenwerking. Dit
wordt in overleg met de
portefeuillehouder toegevoegd aan de
Raadsinformatiebrief.

286270 Zienswijzeprocedure Jaarstukken
2020 en begroting 2022 regio AV

1.

Aan de gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020
en op de ontwerpbegroting 2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling AlblasserwaardVijfheerenlanden.

285548 Tijdelijke bedrijfsuitbreiding
Damsteegt B.V. aan de Bazeldijk
86 te Meerkerk

1.

Medewerking te verlenen aan een tijdelijke
Akkoord.
bedrijfsuitbreiding aan Bazeldijk 86, Meerkerk
(Damsteegt), indien voldaan wordt aan
geformuleerde voorwaarden met betrekking tot
onder andere situering en tijdelijkheid;
Gelet op het feit dat de huidige aanvraag niet aan

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

de voorwaarden voldoet, deze aanvraag te
weigeren, waarna een nieuwe (aangepaste)
aanvraag kan worden ingediend.
285364 Watertoren, Leerdam

1.

2.

In te stemmen met de voorgenomen verkoop van Akkoord.
de Watertoren in Leerdam door Van Daalen
Projectontwikkeling B.V. aan een particulier, die de
toren wil opknappen voor eigen gebruik, onder
het voorbehoud dat de exploitatieovereenkomst
met Van Daalen Projectontwikkeling B.V. van
kracht blijft;
De gemeenteraad per brief te informeren over de
voorgenomen verkoop.

279269 Uitvoeringsprogramma 2021 en
Uitvoeringsovereenkomst 2021
Omgevingsdienst regio Utrecht

1.

Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2021 en de
Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2021
Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen

Akkoord.

252160 Handboek Inrichting Openbare
Ruimte (HIOR)

1.

Het Handboek Inrichting openbare ruimte vast te
stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

2.
232215 Verkoop Voorstraat 94 te Vianen

1.
2.
3.

Het pand aan de Voorstraat 94 te Vianen te
Akkoord.
verkopen voor € 374.000.
De opbrengsten van de verkoop, onder aftrek van
de te maken (makelaars)kosten, ten gunste te
brengen van de algemene reserve.
De financiële consequenties te verwerken bij de
eerste bestuursrapportage 2021.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

219285 Regiobibliotheek Lek en IJssel:
aanvraag subsidie 2021

1.

Besluit

Aan Regiobibliotheek Lek en IJssel (BLIJ) voor het Akkoord.
jaar 2021 subsidies toe te kennen voor: a)
regulier bibliotheekwerk en exploitatie van de
locaties ad € 1.000.347,-; b) voor structurele
OAB-activiteiten ad € 50.000,-; c) de Voorlees
Express ad € 43.650,- en d) overige OABactiviteiten voor ad € 19.006,-.
2.
De subsidieaanvraag van € 9.000,- ten behoeve
van Zomerlezen VE/PO af te wijzen i.v.m.
ontbreken concrete activiteiten.
3.
Op de subsidieaanvraag tot een bedrag van €
75.149,- voor Taalbevordering/Taalhuis Leerdam
afzonderlijk te beslissen op basis van een
separaat voorstel.
4.
De subsidies te verlenen onder de voorwaarden
dat:
a. over de besteding en de verantwoording van de
subsidies zoals die in de conceptbeschikking zijn
opgenomen, volgens bij de wet en Algemene
subsidieverordening voorgeschreven regels
verantwoording wordt afgelegd en
b. onder de extra voorwaarden dat BLIJ een
gespecificeerde productbegroting voor 2022 en een
personeelsformatieplan met daarbij behorend
kostenoverzicht moet indienen.
5. De aanvraag voor subsidie ad € 9.000,- ten
behoeve van het project Zomerlezen VE/PO vooralsnog
af te wijzen omdat dit project nog niet specifiek is
uitgewerkt in een concreet plan.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

6. Het door BLIJ ingediende beleidsplan voor de
periode 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen.
105786 Park Monnikenhof te Vianen

1. Kennis nemen van de ideeënkaart voor het park
Monnikenhof;
2. De raad voor te stellen een krediet van €203.500,(excl. BTW) beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van het Park Monnikenhof;
3. €50.000,- (excl. BTW) per jaar beschikbaar te
stellen voor de komende 3 jaar ten laste van het
budget inwonersinitiatieven;
4. De raad voor te stellen €35.000,- (excl. BTW) van
het beschikbaar te stellen krediet te dekken door
middel van een geoormerkt bedrag voor
bomenfonds (Miele-gelden) binnen de Algemene
Reserve;
5. De raad voor te stellen de kapitaallasten (van de
overige €168.500,-), zijnde €7.667,- (25 jaar/0,55
%) te dekken door te beschikken over de
begrotingsruimte 2022-2024.

Akkoord met beslispunten 1 tot en met
4.
5.
De raad voor te stellen de
kapitaallasten (van de overige €
168.500,-), zijnde €7.667,- (25
jaar/0,55 %) te verevenen met de
overschotten in de beheerplannen.

Het raadsvoorstel en raadsbesluit
worden hier op aangepast.

