Burgemeester en wethouders
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Leerdam d.d. 16
oktober 2018
Aanwezig:

Zaak

Burgemeester T.P.J. Bruinsma
Wethouder T. Meijdam
Wethouder B. Bruggeman
Wethouder C. Taal
Wethouder A. Keppel
Gemeentesecretaris S.N.J. Vreeburg

Portefeuille- Vertrouwelijk- Onderwerp
houder
heid

Concept besluit

Soort
agendapunt

38846

Openbaar

Opening.

De voorzitter opent de vergadering.

37743

Openbaar

Vaststellen besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 9 oktober 2018.

Het college van B&W stelt de besluitenlijst van Conform.
de B&W-vergadering d.d. 9 oktober 2018 vast.

30154

Burgemeester Openbaar
Bruinsma

Evaluatie SUS-wachten Leerdam.

Het college van B&W besluit de gemeenteraad Conform.
voor te stellen om op basis van de resultaten
die beschreven staan in de raadsinformatiebrief
een aanleiding te zien tot en nader onderzoek
binnen Vijfheerenlanden omtrent de inzet van
de SUS-wachten in de nieuwe gemeente.

35149

Wethouder

Vaststelling bestemmingsplan

Het college van B&W besluit:

Openbaar

Conform.
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Meijdam

parapluherziening Kaasfabriek
Schoonrewoerd.

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen het
volgende besluit te nemen:
 Het bestemmingsplan parapluherziening
Kaasfabriek Schoonrewoerd, zoals
vervat in de digitale planbestanden en
gml met de planidentificatiecode
NL.IMRO.0545.ParapluKaasfabriek-VG01
ongewijzigd vast te stellen;
 Geen exploitatieplan vast te stellen;
2. Hogere grenswaarden vast te stellen voor
de woningen gelegen aan Kortgerecht 26,
30, 32 en 34 te Schoonrewoerd, conform
bijgevoegd conceptbesluit hogere waarden
geluidhinder.

36309

Burgemeester Openbaar
Bruinsma

Rechtspositieregeling voor de
buitengewone ambtenaren van de
burgerlijke stand.

Het college van B&W besluit de
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand 2018
voorlopig vast te stellen en deze voorlopig
vastgestelde regeling ter instemming voor te
leggen aan de commissie voor georganiseerd
overleg.

36567

Wethouder
Meijdam

Twee procedures inzake herstructurering Rozenstraat e.o. Leerdam.

Het college van B&W besluit:
Conform.
1. Hogere waarden vast te stellen zoals
bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en Hoofdstuk VIIIa van de
Wet geluidhinder voor de woningen voor 36
nieuwbouwwoningen aan de Rozenstraat/
Dahliastraat/Tulpstraat;
2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Rozenstraat e/o in Leerdam;
herstructurering (NL.IMRO.0545..BPRozen
streoLRD-VS01) digitaal en ongewijzigd ten

Openbaar

Conform.
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opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
vast te stellen;
3. De gemeenteraad voor stellen om geen
exploitatieplan vast te stellen.
36879

Wethouder
Meijdam

Openbaar

Vaststelling bestemmingsplan
"Buitengebied, Overboeicop ong,
Schoonrewoerd".

Het college van B&W besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan "Buitengebied,
Overboeicop ong., Schoonrewoerd" (met
identificatienummer NL.IMRO.0545.BP
OVERBOEICOPONG-VS01, digitaal en
analoog ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform.

37249

Wethouder
Meijdam

Openbaar

Vaststelling bestemmingsplan
Koenderseweg 3a te Leerdam.

Het college van B&W besluit aan de gemeente- Conform.
raad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan Koenderseweg 3a te
Leerdam, zoals vervat in de planbestanden
met plancode NL.IMRO.0545.BPKOENDER
SEWEG3A-VG01 en bijbehorende bestanden
en ondergrond, vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

38360

Wethouder
Keppel

Openbaar

Visie ‘Samenwerken in vertrouwen’
Een inclusieve samenleving van 0100+.

Het college van B&W besluit:
1. Kennis te nemen van de Visie ‘Samenwerken in vertrouwen’ Een inclusieve samenleving van 0-100+ en deze vast te stellen.
2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen
met de Visie ‘Samenwerken in vertrouwen’
Een inclusieve samenleving van 0-100+ en
deze als bouwsteen te gebruiken voor de
beleidsvorming Vijfheerenlanden.

Het college
van B&W
stemt in met
deze visie als
inbreng voor
het overdrachtsdossier voor het
nieuwe bestuur van
Vijfheeren-
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landen.

38847

Openbaar

Representatielijst en Bijzondere
B&W-activiteiten.

Het
college
van
B&W
bespreekt
de Conform.
binnengekomen uitnodigingen en neemt kennis
van het overzicht van bijzondere B&Wactiviteiten.

Terugblik op de week.
Sluiting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Gemeente Leerdam d.d. 30 oktober 2018.

de loco-secretaris,

de burgemeester,

S.N.J. (Stefan) Vreeburg

T.P.J. (Tjerk) Bruinsma
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