BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 5 april 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

343273 Vastlegging (financiële) afspraken
uitvoering Wet Inburgering 2021.

1.

Akkoord.

2.

3.

4.

1

Met Avres de dienstverleningsovereenkomst aan
te gaan voor de uitvoering van taken, activiteiten
en bevoegdheden op grond van de Wet
Inburgering 2021;
Aan de directeur van Avres de hiertoe
noodzakelijke mandaten verlenen zoals
beschreven in de overeenkomst onder 1, met de
mogelijkheid van ondermandaat;
Aan Stichting VluchtelingenWerk Nederland een
gezamenlijke subsidie van € 567.294,- te
verlenen voor begeleiding bij huisvesting en
inburgering in 2022, waarvan het aandeel van
onze gemeente
€ 232.028,- bedraagt en het college van de
gemeente Gorinchem te mandateren met de
mogelijkheid van ondermandaat voor de verdere
afhandeling van de subsidieverlening;
De nadere regels budgetsubsidie sociaal domein
te wijzigen, zodat het subsidieplafond voor
Vluchtelingenwerk wordt verhoogd naar een
bedrag van € 232.028,-.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

359238 Vaststellen '"Meerjaren Handhavingsprogramma 2022-2026"

1.

Akkoord.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

375304 Wijzigingsplan Lakerveld 81-83,
Lexmond.

1.
2.

3.

2

Het Meerjaren Handhavingsprogramma 20222026 vast te stellen;
In te stemmen met de voorgestelde prioriteiten
voor de komende vier jaar;
De Landelijke Handhavingstrategie als
gemeentelijke sanctiestrategie (LHS) vast te
stellen;
De Algemene plaatselijke verordening en de
Afvalstoffenverordening onder de werking van de
LHS laten vallen;
Het formulier “Positionering op basis van de
interventiematrix" vast te stellen;
De eerder vastgestelde prioriteiten uit het
Handhavingsuitvoeringsprogramma (2020) en
2021 (die aan elkaar gelijk zijn) in 2022 alsnog
uit te voeren;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
Akkoord
Lakerveld 81-83;
Het ontwerp wijzigingsplan overeenkomstig artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor 6
weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
wijzigingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee het wijzigingsplan wordt vastgesteld.
375964 Gewijzigde vaststelling van het
wijzigingsplan Glaspark Leerdam.

1.
2.

3.

393416 Definitief locatieplan ondergrondse 1.
containers Vianen Deel II en III.
2.
3.

3

In te stemmen met de zienswijzennota
Akkoord.
Wijzigingsplan Glaspark Leerdam en de daarin
opgenomen afwegingen;
Het wijzigingsplan Glaspark Leerdam met de
planidentificatie NL.IMRO.1961.WPGLASPARKLRDVA01 met de bijbehorende bestanden gewijzigd
vast te stellen in elektronische vorm, met in
achtneming van enkele juridische verbeteringen,
conform de wijzigingennota;
De afgeleide analoge verbeelding van het
wijzigingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van 12
februari 2021.
Het locatieplan voor de ondergrondse containers in Akkoord.
het gebied van de voormalige gemeente Vianen,
waarvoor zienswijzen zijn ingediend, vast te stellen;
De binnengekomen zienswijzen over het locatieplan persoonlijk te beantwoorden op basis van de
Nota van antwoorden;
Daarvoor ondertekenmandaat te verlenen aan de
beleidsadviseur Circulaire Economie;

Zaaknr Onderwerp

396782 Broekgraaf: verkoopvoorwaarden
en model optie- en koopovereenkomst vrije kavels fase 4.10 en
5.9 Tiendweg.

Conceptbesluit
4.

Voor de locaties die n.a.v. de zienswijze(n) wijzigen een nieuw zienswijzetraject op te starten.

1.

De Algemene Verkoopvoorwaarden kavels
Broekgraaf vast te stellen;
De model Optie- en Koopovereenkomst kavels
fase 4.10 en kavels fase 5.9 Tiendweg vast te
stellen.
Mandaat-volmacht aan de directeur te verlenen
tot het aangaan en ondertekenen van de
koopovereenkomsten.

2.
3.

4

Besluit

Akkoord.

