BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 7 september 2021

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

302187 Plan van Aanpak Weer thuis
Lekstroom.

In te stemmen met het "Plan van Aanpak Weer Thuis
Akkoord.
Lekstroom" en de daarin opgenomen actielijnen, onder
voorbehoud van nadere afspraken met de regio over de
exacte omvang van de woonopgave voor onze
gemeente.

324710 Economische visie Vijfheerenlanden.

1. In te stemmen met de bijgewerkte versie van de
Akkoord.
Economische visie Vijfheerenlanden en deze vrij te
geven voor de zienswijzeprocedure.
2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

327647 Interne controleplan 2021.

1.
2.

Het interne controleplan 2021 vast te stellen.
Het college gaat akkoord met het
Het interne controleplan 2021 aan te bieden aan de voorstel, op voorwaarde dat v.w.b. de
Auditcommissie.
frauderisico’s bij de accountant gecheckt
wordt of dit als apart onderwerp op het
interne controleplan moet komen, of dat
volstaan kan worden met een melding,
in afwachting van vernieuwen van het
risicobeleid.
Het college accepteert dat het mogelijk
niet haalbaar is om in het Sociaal
Domein (onderdeel Jeugd) een
goedkeurende verklaring te verkrijgen.

329650 Vaststelling bestemmingsplan
Kweldam-Lekdijk , Tienhoven a/d
Lek, inpassing 2 woningen.

1.

Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan
Akkoord.
"Inpassing 2 woningen Lekdijk-Kweldam te
Tienhoven a/d Lek" zoals vervat in de bestanden
met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPTLKweldamLekdijk-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.

2.

3.

Besluit

4.
330320 Samenwerkingsovereenkomst en

1.

De samenwerkingsovereenkomst penvoerderschap

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Regeling Kosten voor Gemene
Rekening Health Hub Utrecht.
2.

330947 Aanvraag bijdrage Woningbouwimpuls.

1.
2.

331179 Verklaring van geen bedenkingen
voor bouw van een woning Kleine
Kanaaldijk 5, Meerkerk.

1.
2.
3.

331688 Participatieplan Circulaire

1.

Besluit

design en support center Health Hub Utrecht,
alsmede de daarmee samenhangende Regeling
kosten voor gemene rekening Health Hub Utrecht,
aan te gaan;
De burgemeester te adviseren om wethouder M.
Verweij te machtigen om beide stukken te
ondertekenen.
Een subsidiebedrag van € 2,55 miljoen aan te
vragen in het kader van de Woningbouwimpuls.
Als cofinanciering voor de aan te vragen subsidie
€ 2,75 miljoen beschikbaar te stellen als
cofinanciering voor woningbouw Broekgraaf Noord
c.a.

Akkoord.
De aanvraag voor subsidie zal verzonden
worden na de collegevergadering van 14
september 2021.

Aan de raad voor te stellen om kennis te nemen
Akkoord.
van de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen (VVGB);
Aan de raad voorstellen om in te stemmen met de
Zienswijzennota VVGB Kleine Kanaaldijk 5 te
Meerkerk;
Aan de raad voorstellen om een Verklaring van
geen bedenkingen (artikel 6.5 Bor) af te geven
voor het bouwplan voor een woning aan de Kleine
Kanaaldijk 5 te Meerkerk.
Het startdocument participatie Circulaire

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Economie.
2.

336199 Extra opvang en huisvesting
asielzoekers en
vergunninghouders.

Besluit

Economie vast te stellen;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

1. Door de grote druk op de asielzoekerscentra, de
inzetbaarheid van bestaand vastgoed en
grondposities voor de opvang van asielzoekers en/of
vergunninghouders te onderzoeken;
2. De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief;
3. Via een persgesprek onze inwoners te informeren en
hen te vragen proactief mee te denken.

Het college gaat akkoord met het
voorstel, waarbij de suggestie om
hiervoor ook het gemeentehuis in
Meerkerk te gebruiken, meegenomen
wordt.
Het college wil tevens graag een goed
uitgewerkte communicatielijn
ontvangen, zodat betrokkenen adequaat
en tijdig geïnformeerd worden.

