BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Zederik
d.d. 18 december 2018
PERS
Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

44859

Wethouder
Van Middelkoop
Burgemeester
Bonthuis

Openbaar

Besluitenlijst d.d. 18 december 2018 – zaaknr 46060

Concept besluit

Definitief besluit

Benoeming leden commissie
1. met bijgevoegd
Conform advies.
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed
raadsvoorstel de leden voor
Vijfheerenlanden
de commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed door de
gemeenteraad
Vijfheerenlanden laten
benoemen;
2. de raad de voorgestelde
leden laten benoemen tot lid
in commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed;
3. de raad de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en
Erfgoed laten benoemden op
basis van artikel 1.1 en
artikel 12 b lid 4 van de
Woningwet, artikel 9.1 lid a
van de Erfgoedwet en artikel
15 van de Monumentenwet
1988;
4. de raad voorstellen de leden
van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en
Erfgoed, conform artikel 12b
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

lid 4, te laten benoemd voor
de periode van 3 jaar met
de mogelijkheid om
eenmalig met 3 jaar te
verlengen;
5. de raad voorstellen de leden
van de commissie Ruimtelijk
Kwaliteit en Erfgoed te
benoemen met
terugwerkende kracht m.i.v.
1 januari 2019.
44111

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar
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Gezamenlijk onderhoud
watergang langs plan
Laakse Weide in Lexmond

1. het initiatief te nemen om
Conform advies.
met alle aanwonenden het
onderhoud van de aan de
oost- en noordzijde van het
plan Laakse Weide gelegen
(en in de bijlage weergegeven) sloot gezamenlijk te organiseren waarbij alle aanwonenden hun perceel beschikbaar stellen voor het
uitvoeren van het onderhoud door één partij;
2. de kosten van dit gezamenlijk onderhoud onder alle
aanwonenden te verdelen op
basis van hun aandeel strekkende meters grondeigendom langs de sloot;
3. wanneer alle aanwonenden
dit initiatief ondersteunen,
de gemeente opdracht te laten geven voor het onderhoud en vervolgens periodiek de kosten ervan te ver-
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

halen onder alle aanwonenden;
4. wanneer niet alle
omwonenden willen
participeren in gezamenlijk
georganiseerd onderhoud en
er ook niet voldoende
bereidwilligen zijn die
tezamen een voldoende
groot aaneensluitend gebied
vormen, het onderhoud van
de sloot volledig voor de
individuele aanwonenden te
laten.
38235

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

45629

Wethouder
Openbaar
Van Middelkoop,
Wethouder
Donker
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Aanvraag voor het afwijken op
Akkoord te gaan met het afwijde regels van bestemmingsplan, ken op de regels van het bebetreft perceel Bazeldijk 4A te
stemmingsplan.
Meerkerk

Conform advies.

1. in te stemmen met en tot
Conform advies.
ondertekening over te gaan
woningbouwlocatie Slagboom te
van de anterieure overeenLeerbroek
komst plus bijlagen met De
Polder B.V. te Vianen t.b.v.
woningbouwontwikkeling locatie Slagboom aan de Kerkweg te Leerbroek;
2. wethouder de heer
A. Donker en wethouder
de heer M. van Middelkoop
mandateren om de overeenkomst namens het college
van Zederik te tekenen.
3. bijgaande checklist inkoop
vast te stellen
Anterieure overeenkomst
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

46347

Wethouder
Donker

Openbaar

1. een éénmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken aan Addenda
Psychologen, onder de
voorwaarde dat Addenda
Psychologen de bewijsvoering aanlevert van het
financieel verlies;
2. het geleden financieel verlies ten behoeve van cliënten uit de gemeente Leerdam voor 50% te compenseren, zijnde maximaal
€ 2.500,00;
3. de financiële tegemoetkoming te dekken uit het budget voor Maatwerkdienstverlening 18-.

Gewijzigd besluit:

46451

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar
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Financiële tegemoetkoming
Addenda psychologen
(jeugdhulp)

Principe-verzoek m.b.t. wijziging van de bestemming van
het perceel Heicopperweg 40 te
Lexmond (SP-2018-088)

Punt 1,2 en 3 conform advies.
Toevoegen
4. Voorwaarde is dat het
voorstel past binnen de
gemaakte afspraken.
5. Er mag geen
precedentwerking uitgaan
van deze besluiten. In het
geval dit zich wel voordoet
vervallen de besluiten 1,2 en
3.
(M. Bernard (van Lysias) moet
nagaan of dit past binnen de
afspraken die zijn gemaakt).

Conform advies.
1. in principe medewerking
verlenen aan het verzoek tot
herziening van het bestemmingsplan;
2. hieraan de voorwaarde verbinden dat uit nader uit te
voeren onderzoek dient te
blijken dat de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden niet worden
beperkt door de bestemmingswijziging van dit perceel en er anderszins geen
planologische belemmeringen zijn;
3. vooraf met aanvrager een
overeenkomst sluiten met
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Zaak

Portefeuillehouder

Vertrouwelijk Onderwerp
heid

Concept besluit

Definitief besluit

betrekking tot kostenverhaal
en planschade.
46460

Wethouder
Van Middelkoop

Openbaar

Principe-verzoek m.b.t. tijdelijke 1. geen medewerking verlenen Gewijzigd besluit
woonruimte op het perceel
aan tijdelijke bewoning in de 1. conform advies.
Achthoven 20 te Lexmond
bedrijfsloods op het perceel 2. periode verlengen tot
Achthoven 43 te Lexmond;
maximaal 5 tot 10 jaar.
2. in principe wel medewerking
verlenen d.m.v. afwijking
van het bestemmingsplan
aan tijdelijke woonruimte in
één van de bedrijfs- of bijgebouwen op het bedrijfsperceel Achthoven 20 te
Lexmond, dit voor een
periode van maximaal
6 jaar.

43367

Wethouder
Van Middelkoop

Vertrouwelijk

Verzoek tot permanente achter
ontsluiting via de Liesveldweg,
door percelen Lekdijk 26 en 28
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1. geen medewerking te verle- Gewijzigd besluit
nen aan het initiatief tot de
aanleg van een achterpad
Lekdijk 26-28 richting
Liesveldweg;
2. pad voor de panden Liesveldweg 11 – 19 niet te
herstraten;
3. het besluit van collegevoorstel 716 d.d.
23 januari 2018 in te trekken en dus niet akkoord
gaan met de aanleg van
het pad met ontstluiting
naar Lekdijk.

1 en 2 conform advies.
3. Voorstel 23 januari 2018
niet intrekken.
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