BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 15 maart 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

353722 Subsidieverlening 2021 Dorpshuis
Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6-8
Lexmond

Op grond van Artikel 4:23 derde lid onder a van de Awb Akkoord.
(in afwachting van Nadere regels voor te hoogste één
jaar) een productsubsidie voor Sportstichting Lexmond,
onderdeel dorpshuis Het Bosch voor het jaar 2021 te
verlenen.

378911 Verspreiding mondkapjes en
zelftesten minima.

1.
2.

365273 Pilot Tuinkamers met Aandacht.

1.
2.
3.

1

De mondkapjes en zelftesten voor inwoners met
lage inkomens per post te versturen;
De kosten voor het verpakken en verzenden van
de mondkapjes en zelftesten door Avres van
€ 13.500,- excl. BTW te dekken uit het budget
van coronamiddelen.

Besluit

Akkoord.

Kennis te nemen van het projectplan Tuinkamers Akkoord.
met Aandacht;
De pilot Tuinkamers met Aandacht in
samenwerking met de landelijke organisatie
Kamers met Aandacht te implementeren;
Na een jaar de pilot te evalueren en de
mogelijkheid te onderzoeken de pilot om te zetten

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.
5.

Besluit

in een structurele werkwijze;
Een subsidie te verlenen van € 40.680,- voor de
afbouw van een drietal flexwoningen en hiermee
het project een extra impuls te geven;
Vooruitlopend op de bestemming van het
jaarrekening resultaat een bedrag van € 37.000,te besteden aan de drie Tuinkamers en
gemeenteraad hierover en over de pilot te
informeren middels een raadsinformatiebrief.

365680 Opinievoorstel adviesrecht en
verplichte participatie bij
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

De opinie van de raad te vragen over het adviesrecht
en de verplichte participatie bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten.

Akkoord.

380628 Aanleg glasvezel in Leerdam en
Vianen.

1.

Akkoord.

2.

3.

380722 Gezamenlijke Europese aanbe-

In te stemmen met de conclusies/aanbevelingen
uit de rapportage van de Stichting Digitale
Bereikbaarheid over de aanleg van een
glasvezelnetwerk in Leerdam en Vianen;
In te stemmen met het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst als middel om de
onderlinge afspraken vast te leggen over de
aanleg van glasvezel in Leerdam en Vianen;
Bekendheid te geven aan de interesse van drie
aanbieders van glasvezel om in de steden
Leerdam en Vianen glasvezel aan te leggen.

In te stemmen met een gezamenlijke Europese

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp
steding Onderwijsroute (Wet
Inburgering 2021).

Conceptbesluit
aanbesteding voor de onderwijsroute door de
gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en
Gorinchem voor de periode 2022 en 2023 (met
verlengingsmogelijkheid).

381735 Ontwerp Nota bodembeheer
werkgebied ODRU en de
bijbehorende Ontwerp Bodemkwaliteitskaart voor PFAS (BKKPFAS).

1.

382447 Versnellingsagenda wonen handelingskader principeverzoeken.

1. In afwachting van een aan het nieuwe college voor
te leggen 'plan van aanpak uitvoeringsagenda
woningbouw’:
a) alle nieuw binnenkomende principeverzoeken
voor het bouwen van woningen in landelijk
gebied aan te houden en niet verder in
behandeling te nemen, tenzij ze vallen binnen
een wijzigingsbevoegdheid zoals genoemd
onder punt b;
b) alleen principeverzoeken voor het bouwen van
woningen inhoudelijk te behandelen als zij

2.

Kennis te nemen van het “Ontwerp Nota
bodembeheer werkgebied ODRU” en de
bijbehorende Ontwerp Bodemkwaliteitskaart voor
PFAS (BKK-PFAS);
Ter voorbereiding op de definitieve vaststelling
door de gemeenteraad, de bijgevoegde “Ontwerp
Nota bodembeheer werkgebied ODRU” en de
bijbehorende Ontwerp Bodemkwaliteitskaarten
voor PFAS (BKK-PFAS), in procedure te brengen
conform afdeling 3.4 Awb.

Besluit
Wethouder Verweij merkt op dat het in
het voorstel genoemde risico geen risico
is, maar een feit, omdat het maximale
bedrag wordt gehanteerd.
Akkoord.

Akkoord.
Het college verwacht eind april een
planning waarin vermeld staat welke
visie wanneer klaar is, zodat in de
communicatie een duidelijk perspectief
geboden kan worden.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

binnen de wijzigingsbevoegdheden vallen zoals
die in bestemmingsplannen zijn opgenomen óf
binnen het stedelijk gebied;
2. Een voorstel voor te bereiden voor de manier
waarop lopende en nieuw in te dienen principeverzoeken voor het bouwen van woningen in
landelijk gebied efficiënt en effectief afgehandeld
kunnen worden, daarbij rekening houdend met:
a) het restrictieve beleid van de provincie voor
bouwen in landelijk gebied;
b) de daardoor toenemende noodzaak om
bouwplannen te onderbouwen vanuit een
integrale visie op de woon-, werk en mobiliteitsopgave van de gemeente Vijfheerenlanden.
382453 Programma Opdracht
Duurzaamheid.

1.
2.

388304 Budget opvang vluchtelingen
Oekraïne.

1.

2.

De programma-opdracht Duurzaamheid te geven
aan de programmamanager;
De raad hierover te informeren met een
raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Een bijdrage te leveren aan het realiseren van
Akkoord.
kleinschalige (crisis)noodopvang voor Oekraïense
vluchtelingen en de raad voor te stellen om dit
besluit te bevestigen;
De directie opdracht te geven om een projectorganisatie in te richten en de daarvoor
noodzakelijke medewerkers vrij te stellen van hun
huidige werkzaamheden;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

4.

388676 Vaststelling Overdrachtsdossier
2022.

1.
2.

Besluit

De raad voor te stellen om in te stemmen met het
ter beschikking stellen van een projectbudget van
€ 500.000,- ter dekking van de kosten van het
voorbereiden en realiseren van (crisis)noodopvang en voor het beheren hiervan en dit
projectbudget te onttrekken aan de algemene
risicoreserve;
Vooruitlopend op dit raadsbesluit de raad te
informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
Het Overdrachtsdossier 2022 inclusief bijlagen
Akkoord.
vast te stellen;
Het Overdrachtsdossier 2022 inclusief bijlagen, na
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.,
via een aanbiedingsbrief aan te bieden aan de
leden van de gemeenteraad.

