BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 25 april 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

357675 Financiële verordening 2022.

1. Kennis te nemen van de financiële verordening 2022 Akkoord.
en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen;
2. De financiële verordening 2022 ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad.

368370 Resultaten ENSIA zelfevaluatie
2021

1. De collegeverklaring 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen en te
ondertekenen;
2. De rapportages Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond
(BRO) vast te stellen;
3. De rapportage Waardering Onroerende Zaken
(WOZ) vast te stellen.

Akkoord.

401199 Achterstelling lening aan Nationaal 1. De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en
Akkoord.
Glasmuseum.
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
voornemen om de bestaande 30-jarige rente- en
aflossingsvrije lening van € 1 miljoen aan stichting
Nationaal Glasmuseum formeel achter te stellen en

1

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

om de bestaande reguliere 28-jarige lening van
€ 1,85 miljoen aan de stichting te wijzigen;
2. De ambtelijke organisatie, als de raad instemt met
beslispunt 1, de opdracht te geven twee addenda op
te stellen bij de lening-overeenkomsten ter invulling
en uitwerking van de achterstelling en overige
wijzigingen onder beslispunt 1;
3. De kosten als gevolg van dit proces voor 50% in
rekening te brengen bij stichting Nationaal
Glasmuseum en voor 50% te dekken uit het budget
van kostenplaats Cultuurpresentatie.
406046 Ontwikkelen van flexwonen op
potentiële bouwlocaties.

2

1. Met inachtneming van de door de raad gewenste
spreiding tot het aanwijzen van een (eerste) locatie
voor statushouders;
2. Het onbebouwde gedeelte op de locatie Monnikendreef 4 Vianen te ontwikkelen met LEKSTEDEwonen
ten behoeve van flexwoningen voor de doelgroepen
statushouders en spoedzoekers onder voorbehoud
genoemde voorwaarde onder punt 7;
3. De bestaande woning op de locatie Monnikendreef 4
Vianen buiten de ontwikkeling te houden en deze
woning zelf als gemeente zo snel als mogelijk na dit
besluit te verhuren als grote-gezinnenwoning aan
één groot (samengesteld) gezin van statushouders;

Akkoord, met dien verstande dat de
volgende wijzigingen/aanvullingen
worden doorgevoerd:
6. De voorgenomen gronduitgifte
(verhuur van de grond) en de daarop
te realiseren nieuwbouw als
genoemd onder beslispunt 2. te
publiceren op de gemeentelijke
website en overheid.nl;
Beslispunt 2 wordt als volgt aangevuld::
Stapsgewijs wordt de opdracht

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4. Locatie Nieuwe Rijksweg 20 Lexmond niet te
ontwikkelen, maar na te gaan of het voorstel van
Fien Wonen ten behoeve van flexwoningen op een
andere locatie gerealiseerd kan worden en zo
mogelijk een andere locatie in Lexmond te
realiseren, gezien het draagvlak van de inwoners
van Lexmond, en daarbij rekening te houden met de
gewenste spreiding;
5. Alle door het college opgelegde geheimhouding ten
aanzien van dit onderwerp op te heffen voor zover
dat noodzakelijk is;
6. De voorgenomen gronduitgifte (verhuur van de
grond) en de daarop te realiseren nieuwbouw als
genoemd onder beslispunt 1. te publiceren op de
gemeentelijke website en overheid.nl;
7. De voorgenomen gronduitgifte-overeenkomst met
de woningcorporatie aan te gaan ten behoeve van
de ontwikkeling en realisatie van de locatie onder
voorwaarde dat er geen melding wordt gemaakt
tegen de voorgenomen gronduitgifte;
8. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

407876 Wijziging in besteding financiële
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1. Het bestedingsdoel van het in december 2021

Besluit
vervuld om 30-50 woonunits te
realiseren voor één persoon en het
vestigen van een groot
statushoudersgezin in het bestaande
woonhuis. 50% van de woonunits
wordt toebedeeld aan statushouders.
Ook wordt een extra beslispunt
toegevoegd:
9. In verband met gewenste spreiding
van locaties voor opvang van
statushouders en starters wordt
actief gezocht naar andere locaties
buiten een straal van ongeveer 5 km
van de locaties genoemd onder de
beslispunten 2 en 4.
De raadsinformatiebrief en de
bewonersbrief worden aangepast. Het
tijdstip van publicatie wordt
gesynchroniseerd met het te houden
persgesprek over dit onderwerp.

Akkoord, met dien verstande dat

Zaaknr Onderwerp
coronasteun Nationaal
Glasmuseum

4

Conceptbesluit

Besluit

verleende bedrag van € 50.000 aan financiële
coronasteun aan het Nationaal Glasmuseum te
wijzigen van investeringen naar exploitatielasten;
2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

duidelijk is dat het om een eenmalige
bijdrage aan de exploitatie gaat.
Deze voorwaarde wordt in de
raadsinformatiebrief verwerkt.

