BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 15 juni 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

301985 Opinievoorstel over de benutting
1.
van de 3 zoekgebieden binnen het
RES bod 1.0 U16.
301838 Aanpassing collegebesluit (LTF)
Stedin (zaaknr. 287774)

1.

Besluit

De opinie van de raad te vragen over de benutting Akkoord.
van de 3 zoekgebieden binnen het RES bod 1.0
U16.
Aanpassing tekst van de inleiding in
overleg met de portefeuillehouder.

Besluitpunt 3b. van collegebesluit 287774 naar
Akkoord.
aanleiding van het raadsbesluit d.d. 3 juni 2021 te
wijzigen naar:
3.b. Gelet op de zienswijze van de gemeenteraad d.d. 3
juni 2021 ingeval het minimum bedrag van € 180
miljoen, bij eerste inschrijving niet wordt gehaald de
portefeuillehouder, wethouder Van Middelkoop,
ingevolge artikel 168 Gemeentewet te machtigen om aan de hand van het totale intekenbedrag - het

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

intekenbedrag van de gemeente nader te bepalen, met
een maximum van € 4.500.000.
301801 Wijziging Regeling
1.
reiskostenvergoeding gemeente
Vijfheerenlanden en de Regeling
uitruil IKB-budget voor vergoeding
reiskosten woon-werkverkeer

De als gevolg van de overeengekomen
aanpassingen van de Forensenvergoeding
benodigde wijzigingen van de in het
Personeelshandboek gemeente Vijfheerenlanden
opgenomen Regeling reiskostenvergoeding
gemeente Vijfheerenlanden en Regeling Uitruil
IKB-budget voor vergoeding reiskosten woonwerkverkeer vaststellen.

301259 Aangepast
ontwerpbestemmingsplan
Kweldam-Lekdijk, Tienhoven a/d
Lek (2 woningen)

Vast te stellen dat het opstellen van een
Akkoord.
milieueffectrapportage voor
ontwerpbestemmingsplan "Inpassing 2 woningen
Kweldam-Lekdijk, Tienhoven a/d Lek" niet
noodzakelijk is;
Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan
"Inpassing 2 woningen Kweldam-Lekdijk,
Tienhoven a/d Lek" op grond van artikel 3.8. van
de Wet ruimtelijke ordening 6 weken ter inzage te
leggen.

1.

2.

301196 Vaststelling bestemmingsplan:
Lingedijk 65, Kedichem

1.

2.

De raad voor te stellen het bestemmingsplan met
de plannaam 'Lingedijk 65, Kedichem' en met de
planidentificatie NL.IMRO.1961.bpKElingedijk65VA01 met de bijbehorende bestanden vast te
stellen in elektronische vorm;
De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te

Akkoord.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

300740 Instemmen met Uitvoeringsplan
Regionaal Maatschappelijke
Agenda 2022

1.
2.
3.

4.
5.
300349 Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Diefdijk 21
Schoonrewoerd, gemeente
Vijfheerenlanden

Besluit

stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 20 juli 2020;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
In te stemmen met het Uitvoeringsplan RMA
Akkoord.
2022.
Hiervoor de ambtelijke inzet van 2.355 uur en een
bedrag van € 120.583,- ter beschikking te stellen.
Het benodigde budget te dekken uit het nu al in
de begroting opgenomen budget van € 213.600
voor Uitvoeringsplan RMA onder bestuurlijke
samenwerking.
Het financiële voordeel structureel te verwerken in
de begroting 2022 e.v.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over het Uitvoeringsplan RMA 2022.

1. De raad voor te stellen om de "Nota
Akkoord.
beantwoording zienswijzen", versie mei 2021, vast
te stellen;
2. De raad voor te stellen het gewijzigde
bestemmingsplan met de plannaam 'Diefdijk 21,
Schoonrewoerd, gemeente Vijfheerenlanden" en
met planidentificatie
NL.IMRO.1961.BPDiefdijk21SW-VS01 met de
bijbehorende bestanden vast te stellen in
elektronische vorm;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

3. De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 6 februari 2020;
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
296820 Ontwerp-wijzigingsplannen
Glaspark in Leerdam

1.

2.
3.

4.

Vast te stellen dat op basis van de bepalingen uit Akkoord.
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het ontwerpwijzigingsplan Glaspark in Leerdam
niet noodzakelijk is;
In te stemmen met de twee ontwerp
wijzigingsplannen Glaspark in Leerdam;
De twee ontwerp wijzigingsplannen
overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening voor 6 weken ter inzage te
leggen, waarbij alleen belanghebbenden een
zienswijzen kunnen indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
wijzigingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de
gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee de wijzigingsplannen worden
vastgesteld.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

294924 Pilot analfabete- en andersalfabete statushouders

1.

Akkoord.

2.

294629 Vaststellen uitwerkingsplan
Broekgraaf Fase 5.4 en 5.8

1.

2.

3.

4.
275838 Hospice Vianen

1.

2.

In te stemmen met de uitvoering van de pilot
'analfabete- en anders-alfabete statushouders'
door VluchtelingenWerk, in de gemeenten
Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden.
Hiervoor een bedrag van maximaal € 16.002
beschikbaar te stellen aan VluchtelingenWerk uit
de Rijksmiddelen 'ondertussengroep' inburgering.

De overwegingen en conclusies zoals opgenomen Akkoord.
in de “Nota beantwoording zienswijze ontwerp
uitwerkingsplan Broekgraaf Fase 5.4 en 5.8”, over
te nemen;
Het uitwerkingsplan met de plannaam ‘Broekgraaf
Fase 5.4 en 5.8’ en met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.UPLDBROEKGRF5458-VA01 met de
bijbehorende bestanden ongewijzigd in
elektronische vorm vast te stellen;
De afgeleide analoge verbeelding van het
uitwerkingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van 13 maart
2020;
Te verklaren dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.
Niet in te stemmen met voorliggend plan voor de
herlocalisatie van het hospice en de bouw van 9
appartementen ter plaatse van Kwartelstraat 2,
Vianen.
Het ambtelijk apparaat de opdracht te geven de
ruimtelijk kaders, zoals genoemd in dit voorstel,

Akkoord.
Het college benadrukt het belang van
communicatie met de omgeving door de
stichting.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
concreet uit te werken in een planontwerp.

Besluit

