BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 12 maart 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

47909

1.

Beschikbaar stellen middelen
t.b.v. Transformatieplan regio
Lekstroom 2018 t/m 2020

2.

3.

Besluit

De raad voor te stellen de voormalige
Akkoord.
gemeenten Leerdam en Zederik aan te
laten sluiten bij de uitvoering van het
Transformatieplan Regio Lekstroom.
De raad voor te stellen hiervoor voor de
periode 2018 tot en met 2020 een
totaalbedrag van € 240.000,00 beschikbaar
te stellen.
Het totaalbedrag van € 240.000,00 te
dekken uit de reserve sociaal domein
gemeente Vijfheerenlanden.
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Zaaknr Onderwerp
51621

Conceptbesluit

Vaststelling bestemmingsplan
1.
Broekgraaf herziening deelgebied
4.6 en 4.7
2.
3.

51923

Kredieten voor uitgestelde
voorzieningen onderwijshuisvesting

Besluit

De raad voor te stellen om het
Akkoord.
bestemmingsplan met in acht name van de
‘Nota van wijzigingen bestemmingsplan
Broekgraaf herziening fase 4, deelgebied
4.6 en 4.7’ gewijzigd vast te stellen.
De raad voor te stellen geen exploitatieplan
vast te stellen.
De Gedeputeerde Staten van Utrecht te
verzoeken akkoord te gaan met eerdere
bekendmaking van de vaststelling dan de
termijn van zes weken zoals genoemd in
artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening.

1. € 1.000.000,00 beschikbaar te stellen t.b.v.
renovatie OBS Sterrenkijker en CBS Koningin
Wilhelminaschool Leerdam en de
kapitaallasten te dekken uit de reserve
‘renovatie en vervanging gemeentelijke
gebouwen’.
2. € 40.000,00 beschikbaar te stellen t.b.v.
inpandige uitbreiding van de Egbertusschool
Vianen en de kapitaallasten te verantwoorden
in de begroting 2019-2023.
3. € 10.431,00 beschikbaar te stellen t.b.v. de
1e inrichting voor uitbreiding van de
Egbertusschool Vianen en de kapitaallasten te
verantwoorden in de begroting 2019-2023.
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De raad voor te stellen:
1. € 1.000.000,00 beschikbaar te stellen t.b.v.
renovatie OBS Sterrenkijker en CBS
Koningin Wilhelminaschool Leerdam en de
kapitaallasten vanaf 2020 te dekken uit de
reserve ‘renovatie en vervanging
gemeentelijke gebouwen’;
2. € 40.000,00 beschikbaar te stellen t.b.v.
inpandige uitbreiding van de Egbertusschool
Vianen en de kapitaallasten te
verantwoorden in de begroting vanaf 2020;
3. € 10.431,00 beschikbaar te stellen t.b.v. de
1e inrichting voor uitbreiding van de
Egbertusschool Vianen en de kapitaallasten

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

4. € 85.000,00 incidenteel beschikbaar te stellen
te verantwoorden in de begroting vanaf
t.b.v aanpassingen Regenboogschool in
2020;
Schoonrewoerd en de kapitaallasten te
4. € 85.000,00 incidenteel beschikbaar te
verantwoorden in de begroting 2019-2023.
stellen t.b.v aanpassingen Regenboogschool
5. Deze mutaties op te nemen in een nieuw
in Schoonrewoerd en de kapitaallasten te
geharmoniseerd IHPO VHL dat eind 2019
verantwoorden in de begroting vanaf 2020.
wordt afgerond.
5. Deze mutaties op te nemen in een nieuw
geharmoniseerd IHPO VHL dat eind 2019
wordt afgerond.
53220

Zienswijzen Ontwerptracébesluit
A27 Houten-Hooipolder

De raadsinformatiebrief over de door
Rijkswaterstaat ontvangen reactie op de
zienswijzen van Vianen en Zederik op het
ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder, aan
de gemeenteraad aanbieden.

54130

Mandaatbesluit Subsidieregeling
Veilig Thuis, Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering (VT-JB-JR)

1. De portefeuillehouder jeugd van de regio
Akkoord.
Lekstroom, zoals is bepaald in het Bestuurlijk
Platform Sociaal Domein Lekstroom,
mandaat, volmacht en machtiging te verlenen
ten behoeve van beschikkingen,
privaatrechtelijke rechtshandelingen en
feitelijke handelingen die noodzakelijk zijn in
het kader van de Subsidieregeling VT-JB-JR
Utrecht 2018, een en ander zoals bedoel in
artikel 17 van die regeling.
2. Alle eerdere mandaten, machtigingen en
volmachten in dat kader intrekken.
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Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

54214

Harmonisatie Huishoudelijke
ondersteuning en
Maatwerkbegeleiding 18+

1. De aanbesteding voor Huishoudelijke
Akkoord.
ondersteuning (HO) en Maatwerkbegeleiding
(MB) voor 2020 in samenwerking met de
Lekstroomgemeenten en de Regionale
Backoffice Lekstroom (RBL) uit te voeren.
2. De RBL vanaf 1 april 2019 opdracht te
verlenen om de aanbesteding voor HO en MB
voor 2020 uit te voeren.
3. De RBL vanaf 1 januari 2020 opdracht te
verlenen om het contractmanagement voor
HO en MB voor 2020 uit te voeren.
4. De uitvoeringskosten van de RBL voor de
aanbesteding en het contractmanagement HO
en MB te dekken uit het budget Wmo
Maatwerkvoorzieningen 18+.

56380

Uitstel sloop/nieuwbouw
dorpshuis De Schakel in
Leerbroek

De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief
informeren over het uitstel van de sloop van
dorpshuis De Schakel in Leerbroek.
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Akkoord, inclusief aanpassingen in de
raadsinformatiebrief.

