BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 14 september 2021

Zaaknr Onderwerp
330947 Aanvraag bijdrage Woningbouwimpuls – AANGEPAST
BESLUIT

Conceptbesluit
1. Een subsidiebedrag van € 2,55 miljoen aan te
vragen in het kader van de Woningbouwimpuls.
2. Als cofinanciering voor de aan te vragen subsidie €
2,75 miljoen beschikbaar te stellen als
cofinanciering voor woningbouw Broekgraaf Noord
c.a.

Besluit
Het besluit dat in de collegevergadering
d.d. 7 september 2021 is genomen
wordt als volgt aangepast:
Uit contacten met de provincie is
gebleken dat een subsidieaanvraag nu
niet passend is. De aanvraag wordt
uitgesteld tot volgend jaar. De
ambtelijke organisatie onderzoekt hoe
verder te gaan met de Woningbouwimpuls en Broekgraaf-Noord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

287787 Allonge Samenwerkingsovereenkomst II wijk Vijfheerenlanden.

De Allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst II wijk
Vijfheerenlanden aan te gaan.

Akkoord.

298311 Verordening Voorzieningen
huisvesting onderwijs, verordening Materiële financiële gelijkstelling onderwijs (FINGEL),
Nadere regels Toegankelijkheid
schoolgebouwen.

1.
2.
3.

4.
5.

331976 Leerlingenvervoer en zelfstandig
leren reizen.

1.

De raad voor te stellen de Verordening
Akkoord.
Voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente
Vijfheerenlanden 2022 vast te stellen;
De raad voor te stellen de Verordening Materiële
financiële gelijkstelling onderwijs Gemeente
Vijfheerenlanden 2022 vast te stellen;
De Nadere regels Toegankelijkheid
schoolgebouwen Gemeente Vijfheerenlanden
2022 vast te stellen en de financiële afweging
mee te laten lopen met het Programma
voorzieningen huisvesting onderwijs, onder
voorbehoud van vaststelling door de
gemeenteraad van de Verordening Voorzieningen
huisvesting onderwijs Gemeente Vijfheerenlanden
2022;
Het aanvraagformulier Voorzieningen programma
onderwijshuisvesting Gemeente Vijfheerenlanden
voor het Primair Onderwijs vast te stellen;
De schoolbesturen hierover schriftelijk te
informeren.
Welzijn Vianen enkelvoudig onderhands de
opdracht te geven tot uitvoering van het project

Akkoord met beslispunt 1.
Beslispunt 2 wordt als volgt aangepast:

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

338012 Participatie bij de omgevingsvisie

1.
2.

Vervoersmaatje Gemeente Vijfheerenlanden
conform het voorstel van 7 september 2021;
Het project Vervoersmaatje voor één jaar te
financieren uit het budget voor Inwonersinitiatieven.
Kennis te nemen van de 'Uitwerking participatie
omgevingsvisie VHL';
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Besluit
2.

Het project Vervoersmaatje voor
één jaar te financieren uit het
budget voor Leerlingenvervoer.

Akkoord.
Het college wil graag uitgezocht zien wat
de representatieve ondergrens is voor
de participatie. Ook geeft het college
aan dat heldere communicatie naar
inwoners belangrijk is, zodat ze weten
dat het om hun eigen leefomgeving
gaat.

