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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

327502 Gedragscode integriteit
burgemeester en wethouders van
de gemeente Vijfheerenlanden
2021

1.

De gemeenteraad voor te stellen de Gedragscode
integriteit burgemeester en wethouders van de
gemeente Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen.

Akkoord.

323725 Tegemoetkoming dorpshuizen en
wijkgebouwen met coronabudget

1.

Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van €
31.899 toe te kennen aan de stichtingsbesturen
van onze dorpshuizen en wijkgebouwen, die het
label 'urgent' hebben, voor de eerste twee
kwartalen van 2021.
De gelden te verdelen naar behoefte van de
verschillende dorpshuizen.
Aan de raad voor te stellen een financiële

Akkoord.

2.
3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.
5.
6.

315422 Regionale Adaptatie Strategie
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
(RAS A5H)

1.
2.
3.
4.

313466 Aanpassen verordening
Starterslening gemeente
Vijfheerenlanden

1.

Besluit

tegemoetkoming van €28.692 toe te kennen aan
de stichtingsbesturen van onze dorpshuizen en
wijkgebouwen die het label 'minder urgent'
hebben, voor de eerste twee kwartalen van 2021.
De dorpshuisbesturen die een openeinde-regeling
hebben uit te sluiten van deze tegemoetkoming.
De tegemoetkomingen, die het label 'urgent'
hebben, te dekken uit de reserve Coronacrisis.
Aan de raad voor te stellen de
tegemoetkomingen, die het label ' minder urgent'
hebben, te dekken uit de reserve Coronacrisis.
In te stemmen met de Regionale Adaptatie
Strategie (RAS A5H).
In te stemmen met ondertekening van het
manifest.
Wethouder Hendriksen te machtigen tot
ondertekening van het manifest namens het
college.
De RAS A5H aan de raad voor te leggen en deze
ter kennisneming aan te nemen.

Akkoord.

De raad voor te stellen de Verordening
Akkoord.
Starterslening gemeente Vijfheerenlanden uit te
breiden met een door NHG (Nationale Hypotheek
Garantie) en SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting) geaccepteerde
erfpachtconstructie, waarbij de maximale koop- of
aanneemsom € 225.000 bedraagt.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

312115 Afgifte Verklaring Van Geen
Bedenkingen bouwplan woning
Zouwendijk 11, Ameide

1.

Aan de raad voor te stellen om een Verklaring van Akkoord.
geen bedenkingen (artikel 6.5 Bor) af te geven
voor het bouwplan voor de bouw van een woning
aan de Zouwendijk 11 te Ameide (aanvraagnr. OV
-2020-0626);

310044 Vaststelling bestemmingsplan
Broekseweg 94 te Ameide,
toevoegen inpandige woning

1.

Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan
Broekseweg 94, Ameide zoals vervat in de
bestanden met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPAMDBroekseweg94-VA01,
ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
Aan de raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 30 april 2021;
Aan de raad voor te stellen geen exploitatieplan
als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

Akkoord.

In te stemmen met de ondertekening van het
convenant 'implementatie woonplaatsbeginsel
Jeugd' door middel van het invullen van het
ondertekeningsregister.

Akkoord.

302742 Afspraken Klimaatadaptief bouwen 1.
Utrecht
2.

De afspraken klimaatadaptief bouwen vast te
stellen en als handelingsperspectief te gebruiken;
De afspraken klimaatadaptief bouwen ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.

Akkoord.

298828 Startnotitie Opgroeien in de
gemeente Vijfheerenlanden

De startnotitie Opgroeien in de gemeente
Akkoord
Vijfheerenlanden opiniërend voor te leggen aan de

2.

3.

309818 Convernant Woonplaatsbeginsel
2022

1.

1.

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

291205 Raadsvoorstel Keuze scenario
Nieuwe huisvesting gemeente
Vijfheerenlanden

1.

2.

3.

4.

5.

gemeenteraad.
Beginnen met uitvoering te geven aan de
startnotitie Opgroeien in de gemeente
Vijfheerenlanden.

Besluit
Met inachtneming van wijzigen term
‘stakeholders’ in ‘belanghebbenden’ in
het raadsvoorstel en de overige
documenten.

De gemeenteraad het rapport van Kraaijevanger
Akkoord.
Architecten “Rapport scenariostudie huisvesting
gemeente Vijfheerenlanden” ter kennisneming
Met inachtneming van een tekstuele
voor te leggen;
aanpassing in het raadsvoorstel.
De gemeenteraad voor te stellen om te kiezen
voor scenario Nieuwbouw 210x7 uit het rapport
om uit te werken voor de volgende fase van het
ontwerp;
Afhankelijk van de locatie van het gemeentehuis,
waarin een servicepunt wordt gevestigd, de
gemeenteraad voor te stellen te kiezen voor
maximaal twee extra servicepunten, waarvoor
mogelijkheden zijn in Meerkerk, Vianen en
Leerdam;
De gemeenteraad voor te stellen om nadere
onderzoeken te laten starten naar de
(on)mogelijkheden van de achterblijflocaties in
Meerkerk, Leerdam en Vianen;
De gemeenteraad voor te stellen om een
voorbereidingskrediet van € 2.500.000, exclusief
BTW, ter beschikking te stellen voor de uitwerking
van het gekozen scenario tot aan de in gebruik
name van het gebouw;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
6.

7.

8.

226114 Vaststellen Chw bestemmingsplan
'Broekgraaf'

1.

2.
3.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om de kosten
van het voorbereidingskrediet te activeren en de
jaarlijkse kapitaallasten van € 87.500 vanaf
gereedkomen gebouw te dekken binnen de
toekomstige jaarlijkse exploitatielasten;
De gemeenteraad voor te stellen om een
duurzaamheidsambitie uit te spreken en het
gebouw uit te voeren als Energie Neutraal
Gebouw.
De gemeenteraad voor te stellen om de extra
exploitatielasten van Energie Neutraal Gebouw
(€19.100,-) te dekken uit de jaarlijkse
exploitatielasten vanaf gereedkomen gebouw.
Voor te stellen aan de raad de overwegingen en
Akkoord.
conclusies zoals opgenomen in de 'Nota van
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Chw
Met inachtneming van tekstuele
bestemmingsplan ‘Broekgraaf’', over te nemen en aanpassingen in het raadsvoorstel.
in te stemmen met de daarin voorgestelde
wijzigingen;
Voor te stellen aan de raad de Beleidsregels
Beeldkwaliteit en planontwikkeling Broekgraaf van
21 februari 2021 vast te stellen;
Voor te stellen aan de raad het bestemmingsplan
met de plannaam 'Chw bestemmingsplan
'Broekgraaf'' en met de planidentificatie
NL.IMRO.0545.BPBroekgraaf2018-VA01 met de
bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen
in elektronische vorm;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

5.
6.

Voor te stellen aan de raad de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
van 31 mei 2018;
Voor te stellen aan de raad het Exploitatieplan
Broekgraaf, 4e herziening vast te stellen;
De portefeuillehouder te mandateren om
wijzigingen van ondergeschikte aard aan te
brengen in de nota van zienswijze.

Besluit

