BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 27 juli 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

314713 Rapport kwaliteit voor- en
vroegschoolse educatiebeleid
gemeente Vijfheerenlanden

1.

Kennis te nemen van het rapport kwaliteit vooren vroegschoolse educatiebeleid gemeente
Vijfheerenlanden en een reactie aan de Inspectie
van het Onderwijs te sturen.

Akkoord.

314579 Plan van aanpak Energiebeleid

1.
2.

Het Plan van Aanpak Energiebeleid vast te stellen. Akkoord.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

313812 Ledenraadpleging
onderhandelaarsakkoord Cao SW
2021-2025

1.

In te stemmen met het bij VNG-ledenbrief van 12 Akkoord.
juli 2021 voorgelegde onderhandelaarsakkoord
Cao SW 2021-2025.

313585 Eindrapport artikel 213a
onderzoek naar het

1. Het eindrapport van het 213a onderzoek naar
het betalingsverkeer, tijdigheid van betalen vast

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

betalingsverkeer, de tijdigheid van
betalen
313039 Verkoop perceel natuurgrond
achter Diefdijk 10 te Leerdam

te stellen en dit ter informatie aan de raad toe te
zenden met bijbehorende raadsinformatiebrief.
1.

2.
3.

312619 Aankoop Monnikendreef 4 te
Vianen

Besluit

1.

2.

3.

In te stemmen met de verkoop van het perceel
natuur achter Diefdijk 10 te Leerdam onder
voorbehoud dat de direct omwonenden, zijnde de
bewoners van nummer 11, eerst in de
gelegenheid worden gesteld om vooraf de
mogelijkheid te krijgen om het gedeelte achter
hun woning ook te kunnen verwerven.
De opbrengst ten goede te laten komen van
opbrengsten uit verkoop reststroken.
De burgemeester te adviseren aan de
medewerkers van grondzaken volmacht te
verlenen om de koopovereenkomst te tekenen.

Akkoord.

De Monnikendreef 4 te Vianen voor een bedrag
van € 975.000,00 aan te kopen conform de
concept koopovereenkomst met de daarbij
opgenomen ontbindende voorwaarden en in het
bijzonder dat er akkoord nodig is van de raad
voor het verstrekken van het benodigde krediet
van € 1 miljoen;
Het woonhuis op te nemen in het beheerplan
gebouwen en in verhuur te nemen, totdat
duidelijk is wat wij op deze locatie wensen te
realiseren;
De burgemeester te adviseren om aan de
medewerkers van grondzaken volmacht te
verlenen om de koopovereenkomst te tekenen.

Akkoord.
Om zorgvuldige communicatie naar
omwonenden mogelijk te maken wordt
dit raadsvoorstel 24 augustus (09.00
uur) verzonden.

Zaaknr Onderwerp

312189 Jongerenontmoetingsplek (JOP)
Vianen

Conceptbesluit

Besluit

4.

De raad voor te stellen om een aankoopkrediet
van € 1 miljoen ter beschikking te stellen, voor
Monnikendreef 4 te Vianen;

1.

In principe akkoord te gaan met de plaatsing van Akkoord.
een Jongerenontmoetingsplek (JOP) op de locatie
Jan Blankenweg/Hoekenstraat in Vianen voor de
duur van een pilot van 2 jaar.
Akkoord te gaan met de start van het
participatietraject, zoals beschreven in het
Startdocument participatie.
In principe een budget vrij te maken van €
12.866,40,- voor de plaatsing en
participatiesuggesties van kostenplaats 66105000
Algemene Jeugdvoorzieningen.
In principe een budget vrij te maken van €
20.000,- voor het onderhoud van de
jongerenparticipatie tijdens de 2 jarige pilot
vanuit de kostenplaats 66105000 Algemene
Jeugdvoorzieningen.
Het principe besluit definitief te achten, na een
positieve uitkomst van het participatietraject.

2.
3.

4.

5.
309718 Ontwerp Landschapsvisie

1.

De opinie van de raad te vragen over de ontwerp
Landschapsvisie.

Akkoord.

304230 Opinievoorstel algemene
Verklaring Van Geen Bedenkingen

1.

De raad een opinie te vragen om richting te
kunnen geven aan het definitief vaststellen van
een lijst van gevallen, waarvoor geen Verklaring
Van Bedenkingen is vereist.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

302371 Ontwerpbestemmingsplan: 1e
herziening, Hoef en Haag

1.

2.
3.

301214 De Regionale Energie Strategie
(RES) 1.0 U16

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 "1e herziening, Hoef en
Haag" niet noodzakelijk is;
Met het ontwerpbestemmingsplan "1e herziening,
Hoef en Haag" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "1e herziening,
Hoef en Haag" volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor mogelijke
zienswijzen.

1.De raad voor te stellen om de Regionale Energie
Strategie (RES) U16 vast te stellen met daarin
opgenomen:
a. Het regionale bod in de U16 om 1,8 TWh aan
duurzame elektriciteit op te wekken in 2030, vergund
voor 1 januari 2025, bestaande uit zonne- en
windenergie, opgebouwd uit de bouwblokken 1)
‘gerealiseerde duurzame opwek en projecten in de
pijplijn met de status zeker’, 2) ‘ambities voor zon op
dak’, 3) ‘bijdrage gemeenten die voortkomen uit de
lokale zoekprocessen’ en 4) ‘continue samenwerking en
permanente zoektocht naar zoekgebieden voor
duurzame energie’;
b. Onze bijdrage voor het eerste en derde bouwblok

Akkoord.
Wijzigingen in het raadsvoorstel worden
verwerkt.
Om zorgvuldige communicatie mogelijk
te maken wordt het raadsvoorstel op 24
augustus (09.00 uur) verzonden. Op
deze dag is ook het persgesprek.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
bestaat uit 0,072 TWh, zoals uitgewerkt in bijlage 1 in
de RES.
c. De Regionale Structuur Warmte 1.0 met daarin 1)
een gespreksleidraad bij bovengemeentelijke
warmtebronnen, afspraken over 2) monitoren en
afstemmen van regionale warmtebronnen en 3)
samenwerking en kennisuitwisseling over drie
hoofdthema’s te weten: afnemer(energiebesparing),
warmtebronnen en het netwerk;
d. De kaders voor de organisatie van het vervolg
waaronder ijkmomenten om gezamenlijk sturing te
geven, uitgangspunten voor participatie en
uitgangspunten voor de governance.
e. Bijlage 1 t/m 15 uit de RES.
2.De raad voor te stellen om uitvoering te geven aan de
RES 1.0 (warmte en elektriciteit) onder andere door
uitwerking in ruimtelijk beleid en regelgeving;
3.De raad voor te stellen om de zoekgebieden Autena
en Zijderveld aan te wijzen om nader te onderzoeken
op haalbaarheid voor het realiseren van 3 windturbines
met daaronder zonnepanelen.
4.De raad voor te stellen om de zoekgebieden Autena
en Zijderveld nader te onderzoeken via een plan m.e.r.
en participatie.
5.De raad voor te stellen om zoekgebied Lexmond
vooralsnog niet nader te onderzoeken.
6.De raad voor te stellen om na de plan m.e.r. de te
hanteren normeringen zo nodig aan te scherpen en/of
nadere kaders te stellen.

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

7.De raad voor te stellen om in te stemmen met het
doen van onderzoek voor een proeftuin t.b.v. innovatie
voor duurzame opwek van elektrische energie en/of
opslag in samenspraak met de gemeenteraad.
300367 Uitwerkingsplan Broekgraaf Fase
6.4

1.

2.
3.

4.

5.

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 uitwerkingsplan Broekgraaf Fase 6.4 niet
noodzakelijk is;
In te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan
Broekgraaf Fase 6.4;
Het ontwerp uitwerkingsplan overeenkomstig
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor
6 weken ter inzage te leggen, waarbij een
belanghebbende zienswijzen kan indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
uitwerkingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de
gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee het uitwerkingsplan wordt vastgesteld;
Te verklaren dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

