BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 23 april 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

60775

Bestuurlijke brief Vervoerplan
2020

1. In te stemmen met het gezamenlijk versturen Akkoord
van (lobby)brieven inzake het vervoerplan
2020 aan de formateurs van de
provinciecoalitie Ojik en van Dijk en aan U-OV
door de zuidelijke U10-gemeenten
Vijfheerenlanden, Houten, Nieuwegein en
IJsselstein.

60637

Principeverzoek Broekseweg
85-87, Meerkerk

1. In te stemmen met het principeverzoek voor
het wijzigen van het bestemmingsplan van
agrarisch naar wonen op het perceel
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

Broekseweg 85-87 te Meerkerk.
2. Daaraan de volgende voorwaarden te
verbinden:

slopen van de schuren en het verwijderen
van de bijbehorende verharding en inrit
op het noordelijke perceel;

de bestemming Wonen beperken tot het
oorspronkelijk erf;

het bouwvlak binnen de bestemming
Wonen beperken tot de twee bestaande
bedrijfswoningen;

het resterende deel van het agrarische
bouwvlak de agrarische bestemming
behoudt;

de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan
is gewaarborgd.
60522

Ontwerp-Beleidsplan
Veiligheidsregio Utrecht 20202023

1. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks Akkoord
bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
op het ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.
2. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
verzoeken om de bestaande plannen
waarnaar wordt verwezen o.a. het
dekkingsplan uit 2014 zo spoedig mogelijk
aan te passen aan de nieuwe situatie die is
ontstaan uit de fusie van de gemeente
Leerdam, Vianen en Zederik.
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60383

Procedure bestemmingsplan voor 1. Kennis te nemen van het verslag van de
Akkoord
ontwikkeling 9 woningen aan
informatiebijeenkomst over het plan voor de
Overheicop 1a Schoonrewoerd
ontwikkeling van 9 woningen aan de
Overheicop 1a te Schoonrewoerd en de daarin
opgenomen reactie op de aangevoerde
onderwerpen.
2. een bestemmingsplanprocedure op grond van
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te
starten voor het plan voor de ontwikkeling
van 9 woningen aan de Overheicop 1a te
Schoonrewoerd.

59938

Vaststellen
1. De Huisvestingsverordening Gemeente
Akkoord
Huisvestingsverordening
Vijfheerenlanden 2019 vast te stellen.
Gemeente Vijfheerenlanden 2019 2. De Huisvestingsverordening Gemeente
Vijfheerenlanden 2019 in werking te laten
treden op 1 juli 2019.
3. Gelijktijdig in te trekken:

de Huisvestingsverordening Regio Utrecht
2017, gemeente Vianen per 1 juli 2019;

de Huisvestingsverordening
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden,
gemeente Leerdam 2015 per 1 juli 2019;

de Huisvestingsverordening
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden,
gemeente Zederik 2015 per 1 juli 2019.

56422

Harmonisatie Collectief

1.

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer aan

3

Akkoord

Zaaknr Onderwerp
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Vraagafhankelijk vervoer (CVV)
voor Vijfheerenlanden
2.

3.

Besluit

te laten sluiten bij de provincie Utrecht/
regio Lekstroom vanaf medio 2020.
De overeenkomst voor het Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer Leerdam en
Zederik met De MolenHopper en vervoerder
Juijn te beëindigen per medio/eind 2020.
Uitvoering te geven aan de twee
bovengenoemde besluiten.
a. De inkoop- en beheerfunctie van de
regiotaxi voor de periode 2020 tot en
met 2023 te beleggen bij de provincie
Utrecht.
b. In voorbereiding op de periode na 2023
en de afbouw van de provinciale
bijdrage aan de Regiotaxi per 2020 te
participeren in een (boven)regionaal
proces ‘Vernieuwing
Doelgroepenvervoer’.
c. Een budget van € 3.000 (eenmalig) te
reserveren van het beschikbare budget
CVV voor het initiëren van innovatieve
pilots betreffende het Wmo-vervoer en
het aanvullend openbaar vervoer.
d. Het U16 document ‘Vernieuwing
doelgroepenvervoer en aanvullend
openbaar vervoer’ en het provinciaal
document ‘Analyse provinciale situatie
aanvullend openbaar vervoer’ als
bouwstenen te gebruiken voor
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gemeentelijk en regionaal beleid.
De raad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.
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