BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 5 februari 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

49325

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst regio
Utrecht i.v.m. herindeling VHL

Het college besluit
1.
In te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst regio Utrecht, onder
voorbehoud van toestemming van de raad;
2.
De raad om toestemming te vragen om in
te stemmen met deze wijziging.

Akkoord.

50396

Financiële verordening en
treasurystatuut

De raad voor te stellen om:
Akkoord.
1. De financiële verordening gemeente
Vijfheerenlanden 2019 en het Treasurystatuut
gemeente Vijfheerenlanden 2019 vast te
stellen.
2. de Financiële verordening gemeente Leerdam
2017, Financiële verordening gemeente

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

Vianen 2011 en Financiële verordening
gemeente Zederik 2015 te laten vervallen.
3. de nota activabeleid Vianen 2005, de nota
activabeleid Zederik 2011, de nota
rentebeleid, reserves en voorzieningen 2012
Vianen, de nota reserves en voorzieningen
Zederik 2014 en de nota risicomanagement,
weerstandsvermogen en reserves en
voorzieningen gemeente Leerdam 2014 te
laten vervallen.
4. het Treasurystatuut gemeente Leerdam 2009,
Treasurystatuut gemeente Vianen 2011 en
Treasurystatuut gemeente Zederik 2016 te
laten vervallen.
50696

3e herziening Exploitatieplan
Hoef en Haag

1. De raad voor te stellen de Nota
beantwoording zienswijzen en de 3e
herziening van het exploitatieplan Hoef en
Haag vast te stellen.
2. de wethouder RO te machtigen voor het
ondertekenen van overeenkomsten met
Rijkswaterstaat en Hoef en Haag C.V. ten
behoeve van de realisatie van de
geluidschermen langs de A27 ter hoogte van
Hoef en Haag.

49102

Uitgebreide afwijkingsprocedure
voor aangebouwde schuur,
Schaikseweg 78, Schoonrewoerd

1. Het bouwplan voor uitbreiding van een
Akkoord.
aangebouwde schuur bij een woning
(voormalige boerderij) aan de Schaikseweg 78
te Schoonrewoerd mogelijk te maken.
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Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2. Hiervoor een uitgebreide afwijkingsprocedure
op te starten op grond van artikel 2.12, lid 1
sub a, onder 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
51327

Vaststelling bestemmingsplan:
Tienhoven aan de Lek,
Lagewaard 5

De raad voor te stellen:
1. de zienswijzen te beantwoorden volgens de
Nota van Zienswijzen;
2. het bestemmingsplan “Tienhoven, Lagewaard
5” zoals vervat in de digitale planbestanden
met planidentificatiecode:
NL.IMRO.1961.BPLagewaard5-VG01, vast te
stellen.

Akkoord met de inspanningsverplichting om –
waar mogelijk - duurzaamheidsmaatregelen te
treffen.

49250

Harmonisatie: Verordening
onroerende-zaakbelastingen

De gemeenteraad voor te stellen om met ingang
van 1 januari 2019 de Verordening op de heffing
en invordering van onroerende-zaakbelastingen
2019 van de gemeente Vijfheerenlanden vast te
stellen.

Akkoord met aanvulling in het raadsvoorstel dat
inwoners van Vijfheerenlanden een brief
ontvangen over de gewijzigde tarieven.

48621

Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Bureau Openbare
Verlichting

1. De raad voor te stellen om het college
toestemming te geven om te besluiten tot
wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Bureau Openbare Verlichting in verband met
naamswijzigingen als gevolg van twee
gemeentelijke herindelingen.
2. Na toestemming van de raad de
gemeenschappelijke regeling Bureau
Openbare Verlichting te wijzigen
overeenkomstig het ontwerpbesluit om als

Akkoord.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

volwaardig deelnemer te blijven deelnemen
aan de gemeenschappelijke regeling.
50136

Verkoop gebouw M3

De raad voor te stellen
1. In te stemmen met de verkoop van het pand
M3 aan de initiatiefnemers van het
Gezondheidscentrum M3.
2. de boekwaarde van € 135.000 af te boeken
en te dekken uit de algemene reserve.

Akkoord.

48558

Ruimtelijk Economisch
Programma U10

1. De vier analyserapporten te benutten als
bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch
Programma (REP) van de U10
2. De Raad deze rapporten voor te leggen en te
vragen naar hun wensen en bedenkingen
binnen het kader van de REP
3. De uitkomsten van dit overleg met de Raad
mee te nemen in de finale reactie van het
college naar de U10 voor 1 april 2019

Akkoord met aanpassing van
raadsinformatiebrief.

49809

Vaststelling bestemmingsplan:
De Boomgaard, Zijderveld

De Raad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan “De Boomgaard,
Zijderveld” zoals vervat in de digitale
planbestanden met planidentificatiecode:
NL.IMRO.1961.bp0025-VG01, vast te stellen.
2. De zienswijzen te beantwoorden volgens de
Nota van Zienswijzen.

Akkoord.
Het college geeft de wethouder de opdracht
mee om gasloos te gaan bouwen.
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