BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 8 juni 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

300185 Jaarverslag toezicht kinderopvang
2020

1.

2.
299246 Broekgraaf noord/ WOB verzoek

1.

2.

Besluit

Het jaarverslag Kinderopvang 2020 vast te stellen Akkoord.
en in te dienen bij de Inspectie van het
Onderwijs;
De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.
Op verzoek van DVLP van 15 april 2021 de
gevraagde documenten openbaar te maken en te
verstrekken met inachtneming van het bepaalde
in de Wet Openbaarheid bestuur (Wob).
Voor zover ex artikel 55 lid 1 en artikel 86 lid 2
van de Gemeentewet ten aanzien van stukken
geheimhouding is opgelegd deze geheimhouding
op te heffen.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

299126 Ontwerpbestemmingsplan:
StammershoefstraatHogelandseweg, Vianen

1.

2.
3.

298936 Kadernota 2022-2025

1.
2.
3.
4.

Besluit

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan "StammershoefstraatHogelandseweg, Vianen" niet noodzakelijk is,
omdat de activiteit(en) die het genoemde
bestemmingsplan mogelijk maakt geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan
"Stammershoefstraat-Hogelandseweg, Vianen" in
te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan
"Stammershoefstraat-Hogelandseweg, Vianen"
volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening in procedure te brengen en 6 weken ter
inzage te leggen voor mogelijke zienswijzen.
De concept Kadernota 2022-2025 vast te stellen;
Het voorgestelde kader voor de netto schuldquote
vast te stellen;
Het voorgestelde kader voor de solvabiliteit vast
te stellen;
Het voorgestelde kader voor de structureel
sluitende begroting vast te stellen, inclusief de
bijbehorende kaders Boter bij de vis en Verhoging
van de gemeentelijke heffingen;

Akkoord met 1 tot en met 5.
6.
De raad voor te stellen om vanuit
de in de kadernota uitgewerkte
perspectieven een keuze te maken voor
het combinatieperspectief van waaruit
het beleid voor de gemeente
Vijfheerenlanden de komende jaren
wordt vorm gegeven.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
5.
6.

297819 Sociaal Plan Fien Wonen 20212024

1.

2.
297339 Stammershoefstraat,
Samenwerkingsovereenkomst

1.

2.

Besluit

De raad voor te stellen om de Kadernota 20222025 met de bijbehorende kaders vast te stellen; Tekstuele wijzigingen in de tekst en het
De raad voor te stellen om vanuit de in de
raadsvoorstel worden verwerkt in
kadernota uitgewerkte perspectieven een keuze te afstemming met de collegeleden.
maken voor één perspectief van waaruit het
beleid voor de gemeente Vijfheerenlanden de
komende jaren wordt vorm gegeven.
In te stemmen met het Sociaal Plan bij Sloop en
Akkoord.
Renovatie 2021 e.v. (Fien Wonen), omdat hierin
de rechten van huurders zijn vastgelegd en regels
zijn afgesproken met betrekking tot de
herhuisvesting en vergoedingen bij
herstructureringsplannen en plannen voor
ingrijpende woningaanpassingen.
Wethouder Verweij te machtigen het Sociaal Plan
te ondertekenen voor de gemeente
Vijfheerenlanden.
Een Samenwerkingsovereenkomst voor de
Akkoord.
ontwikkeling van het project Stammershoefstraat
II in Vianen aan te gaan met Stichting
LEKSTEDEwonen onder voorbehoud dat de
gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar
stelt;
De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de voortgang van het project
Stammershoefstraat II en de strekking en inhoud
van deze Samenwerkingsovereenkomst.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

297260 Regionale inkoop sociaal-medische 1.
advisering
2.

3.
4.

5.

296680 Zienswijze Jaarstukken 2020 en
Begroting 2022 Avres

1.
2.

Gezamenlijk met de gemeenten in regio
Lekstroom de dienst "sociaal-medische
advisering" in te kopen en het daarbij behorende
traject af te leggen.
Deze regionale inkoop voor medisch advies te
realiseren door middel van een Europese
openbare aanbesteding, waarbij een contract van
twee jaar wordt aangegaan, met een optie tot
verlenging met tweemaal twee jaar, met
gebruikmaking van all-in tarieven.
Een contract aan te gaan met de gegunde
aanbieder(s).
De inkoopafdeling van gemeente Houten te
machtigen op te treden als penvoerder voor deze
aanbesteding, zodat zij kan adviseren en
beslissen in het kader van het voorbereiden en
uitvoeren van deze aanbesteding, waaronder de
beoordeling van de inschrijvingen en het
uitbrengen van het gunningsadvies.
De wethouder van de gemeente Houten volmacht
te verlenen voor het gunnen van de opdracht en
het ondertekenen van de overeenkomst.

Besluit
Akkoord.

Het jaarverslag en de jaarrekening Avres 2020 en Akkoord.
jaarplan en begroting Avres 2022 voor zienswijze
aan de raad voor te leggen.
Daarnaast besluit het college:
Aan de gemeenteraad voor te stellen een
3.
Aan de gemeenteraad voor te
zienswijze in te dienen.
stellen het overschot toe te voegen
aan de reserve sociaal domein.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
In de tekst van de risicoparagraaf wordt
het woord “extra” toegevoegd.

296582 Eerste bestuursrapportage 2021

1.

De eerste bestuursrapportage 2021 te beoordelen
en nog gewenste aanpassingen te benoemen;
De begrotingswijzigingen uit de paragraaf
budgetneutrale wijzigingen college vast te stellen;
De paragraaf budgetneutrale wijzigingen college
te laten verwijderen zodat deze geen deel
uitmaakt van de raadsversie;
In te stemmen met de voor de raad
geformuleerde beslispunten;
De uitkomsten van de voorgaande 4 punten te
laten verwerken en daarmee de raadsversie van
de eerste bestuursrapportage vast te stellen.

Akkoord.

De raad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2020 van de gemeente
Vijfheerenlanden met een totaal financieel nadelig
resultaat van € 41.639.000 vast te stellen.
2. In te stemmen met het overhevelen van 2020 naar
2021 van een aantal in het resultaat 2020 vrijgevallen
incidentele bestemmingsbudgetten, die nog niet zijn
aangewend maar nog wel in 2021 worden aangewend
voor een bedrag van € 1.285.000.
3. De volgende bedragen te voteren aan:

Een nieuw in te stellen reserve Spoorse
doorsnijdingen voor een bedrag van € 1.004.000;

Een nieuw in te stellen reserve Arbeidsmarktregio

Akkoord.

2.
3.
4.
5.

295738 Jaarrekening 2020 gemeente
Vijfheerenlanden - raadsversie

Tekstuele wijzigingen worden verwerkt.
Op basis van een opmerking van de
accountant wordt een mutatie €54.000
verwerkt in de bestuursrapportage in
plaats van in de jaarrekening.

Beslispunt 3 en 5 worden aangepast:
3. De volgende bedragen te voteren
aan:
•
Een nieuw in te stellen reserve
Spoorse doorsnijdingen voor een bedrag
van € 1.004.000;
•
Een nieuw in te stellen reserve
Arbeidsmarktregio voor een bedrag van
€ 1.638.000;
•
Een nieuw in te stellen reserve

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

voor een bedrag van € 1.638.000;
Een nieuw in te stellen reserve
Inwonersinitiatieven voor een bedrag van €
438.000;

Een nieuw in te stellen reserve
Inwonersinitiatieven Hoef en Haag voor een
bedrag van € 963.000;

De reserve onderhoud wegen een bedrag van €
102.000;

De reserve Corona voor een bedrag van €
159.000;

Een nieuw in te stellen reserve overlopende
posten 2020/2021 voor een bedrag van €
1.285.000.
4. In 2021 voor € 1.285.000 aan budget beschikbaar te
stellen voor het doen van uitgaven voor de
begrotingsposten die horen bij de in c7. genoemde
budgetoverhevelingen
5. Het nadelig resultaat en de bij c) genoemde
stortingen voor een totaal bedrag van € 47.228.000 te
onttrekken aan de Algemene Reserve.
6. In te stemmen met het afsluiten van de niet meer
benodigde restantkredieten van de gemeente
Vijfheerenlanden.

Inwonersinitiatieven voor een bedrag
van € 438.000;
•
De reserve onderhoud wegen een
bedrag van € 102.000;
•
De reserve Corona voor een
bedrag van € 159.000;



295371 Beleidsplan Circulaire Economie

5.Het nadelig resultaat en de bij c)
genoemde stortingen voor een totaal
bedrag van € 46.265.000 te onttrekken
aan de Algemene Reserve.
Overige tekstuele wijzigingen in de tekst
en het raadsvoorstel worden verwerkt in
afstemming met de collegeleden.
De accountant heeft zijn rapport met
bevindingen nog niet aangeleverd.
Daardoor ontbreekt ook de reactie van
het college daarop. Dit moet het college
uiterlijk op 22 juni vaststellen.
De meest recente versie van de
woningbouwmonitor wordt als bijlage bij
de jaarstukken gevoegd.

1.Het 'presentatie circulaire economie Vijfheerenlanden' Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

met bijlage 'onderzoek circulaire economie
Vijfheerenlanden' ten behoeve van het nieuwe circulaire
beleid als opiniestuk aan de raad voor te leggen.
295325 Nieuwe achtervangovereenkomst
Gemeente - Waarborgfonds
Sociale Woningbouw

1.

2.
3.

294417 Beleidsvisie toerisme & recreatie
1.
gemeente Vijfheerenlanden 2022 2032
2.

In te stemmen met de nieuwe standaardAkkoord.
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw, onder voorbehoud van
wensen en bedenkingen van de raad;
Kennis te nemen van de aanstaande wijzigingen
in bestaande achtervangovereenkomsten met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen
en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien
van het besluit onder 1.
Kennis te te nemen van de Beleidsvisie toerisme & Het college besluit:
recreatie gemeente Vijfheerenlanden 2022 -2032;
1. de Beleidsvisie toerisme &
De Beleidsvisie Toerisme & recreatie gemeente
recreatie gemeente
Vijfheerenlanden ter vaststelling aan te bieden
Vijfheerenlanden 2022-2032
aan de gemeenteraad.
vast te stellen.
2. De Beleidsvisie Toerisme &
recreatie gemeente
Vijfheerenlanden ter
vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad.
Tekstuele wijzigingen in afstemming met
portefeuillehouder.

293992 Steunpakket Welzijn en Leefstijl

1.

De raad voor te stellen voor de uitvoering van de

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

vanuit VWS (Corona)
2.
3.
4.

291051 Verantwoording over het archiefen informatiebeheer over 2020

1.

2.
3.

4.

Besluit

2e en 3e actielijn van het steunpakket welzijn en
leefstijl een budget van € 250.000,- beschikbaar
te stellen.
De raad voor te stellen dit budget beschikbaar te
stellen voor de periode van augustus 2021 t/m
december 2022.
De raad voor te stellen dit budget ten laste te
brengen op de reserve Corona.
De raad voor te stellen het college te mandateren
voor de nadere uitwerking van de 2e en 3e
actielijn.
Kennis te nemen van het Jaarverslag over 2020
Akkoord.
van de gemeentearchivaris over het uitgevoerde
toezicht op het beheer van informatie en
archieven van de gemeente Vijfheerenlanden en
over het beheer van de archiefbewaarplaats
(Toezichtverslag);
Een reactie te sturen naar de gemeentearchivaris
op het Jaarverslag over 2020;
Het Verantwoordingsverslag van het uitgevoerde
archief- en informatiebeheer over 2020 van de
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen en de
daarin weergegeven verbeterpunten over te
nemen;
De raad te informeren over het
Verantwoordingsverslag 2020 gemeente
Vijfheerenlanden en het Toezichtverslag 2020 van
de gemeentearchivaris door middel van een

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
5.

raadsinformatiebrief;
De Provincie Utrecht te informeren in het kader
van het Interbestuurlijk toezicht door middel van
het toesturen van het Verantwoordingsverslag
2020 gemeente Vijfheerenlanden en het
Toezichtverslag 2020 van de gemeentearchivaris.

Besluit

