BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 3 mei 2022
Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

342574

1.

In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
´Everdingen, Graaf Huibertlaan 21´;
Gelet op de bepalingen uit het ontwerp
wijzigingsplan, geen mer-beoordelingsprocedure te
doorlopen (of daartoe te verplichten);
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
gemeentesecretaris en de burgemeester, waarmee
het wijzigingsplan wordt vastgesteld.

Akkoord.

De raad voor te stellen het handhavingsbeleid
Lekstroomgemeenten aanpak beheersing
zorgfraude 2022 – 2023 vast te stellen;
De Adviesraad Sociaal Domein van een reactie te
voorzien op zijn gegeven advies.

Akkoord.

Ontwerpwijzigingsplan Graaf
Huibertlaan 21 Everdingen.

2.
3.

4.

372333

Handhavingsbeleid
rechtmatigheid Wmo/Jeugd
Lekstroom.

1.
2.

1

Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

374613

Vaststellen aanwijzingslijst
adviesrecht en verplichte
participatie bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten.

De raad voor te stellen de aanwijzingslijst van gevallen
Akkoord.
waarin de gemeenteraad gebruik maakt van zijn
adviesrecht en participatie verplicht stelt bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten vast te stellen.

405959

Bestuurlijke Intentieovereenkomst Bus Rapid Transit Breda
Gorinchem Utrecht.

1.
2.

3.

410147

416616

Gemeenschappelijke Regeling
Bureau OVL; Jaarverslag 2021,
herziene begroting 2022 en
programmabegroting 2023.

De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te
dienen op het jaarverslag 2021, de herziene begroting
2022 en de programmabegroting 2023 van de
gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare
Verlichting Lek-Merwede ten aanzien van de opgelopen
kosten.

Zienswijze op begroting Waardlanden 2023 en jaarstukken
2021.

1.
2.

2

Tot het aangaan van de bestuurlijke
Intentieovereenkomst Bus Rapid Transit Breda
Gorinchem Utrecht;
De burgemeester te verzoeken volmacht te
verlenen aan wethouder Zevenhuizen de
intentieovereenkomst namens Vijfheerenlanden te
ondertekenen;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Besluit

Akkoord.

Akkoord.
Het college dringt aan op standaard
indexering van lonen en prijzen in de
begroting van OVL.

De jaarrekening 2021 van Waardlanden aan de raad Akkoord.
voor te leggen met het voorstel geen zienswijze in
te dienen;
De ontwerpbegroting 2023 en het meerjarenprogramma 2024-2026 van Waardlanden aan de

Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

raad voor te leggen met het voorstel geen
zienswijze in te dienen.
413027

Zienswijze procedure
jaarrekening 2021 en op de
ontwerpbegroting 2023 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in
te dienen op de jaarstukken 2021, de
resultaatbestemming en de begroting 2023 (inclusief
meerjarenraming 2024-2026) van de
Gemeenschappelijke Regeling AlblasserwaardVijfheerenlanden.

Akkoord.

413876

Gaasperwaard 3/ beslissing op
bezwaar WVG besluit d.d. 14
december 2021.

1.

De raad voor te stellen om de bezwaren van
grondeigenaren tegen het raadsbesluit van 14
december 2021 om op meerdere percelen in
Hagestein op grond van art. 5 Wvg het
voorkeursrecht te vestigen ontvankelijk en
ongegrond te verklaren;
De raad voor te stellen om de bezwaren van nietgrondeigenaren tegen het besluit van 14 december
2021 om op meerdere percelen in Hagestein op
grond van art. 5 Wvg het voorkeursrecht te
vestigen kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Akkoord.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen
op de jaarstukken 2021, geactualiseerde begroting
2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Utrecht;
De raad voor te stellen de stijgende kosten voor het

Akkoord.

2.

414219

3

Zienswijze voorlopige jaarstukken 1.
2021, ontwerp begroting 2023/
geactualiseerde begroting 2022
VRU.
2.

Het college is van mening dat
ambtelijke advisering moet
plaatsvinden op het moment van

Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

gemeentelijk basistakenpakket mee te nemen in de publicatie van de Kadernota van
gemeentelijke kadernota en begroting 2023.
betreffende gemeenschappelijke
regeling.
416432

4

Weigeren verklaring van geen
1.
bedenkingen in verband met de
planologische procedure
2.
(weigering omgevingsvergunning
Achthoven 23 Lexmond).
3.

In te stemmen met de nota van beantwoording
zienswijzen;
De raad voor te stellen in te stemmen met de nota
beantwoording zienswijzen;
De raad voor te stellen te weigeren een verklaring
van geen bedenkingen af te geven en deze
verklaring tezamen met de weigering omgevingsvergunning voor een bouwplan nabij Achthoven 23
te Lexmond door het college bekend te maken.

Akkoord.

