BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 30 augustus 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

367219 Impulsprogramma’s Opgroeien.

1. Kennis te nemen van het programmaplan Akkoord.
Impulsprogramma's Opgroeien;
2. Vooruitlopend op vaststelling, uiterlijk 20
september 2022 in college, in te
stemmen met inzet van de middelen
voor het Nationaal Programma Onderwijs
conform het programmaplan.

478886 Aanpak energiearmoede
Vijfheerenlanden.

1. De gefaseerde aanpak 'Energiearmoede Akkoord, met dien verstande dat beslispunten 2 en 6
2022/2023 Vijfheerenlanden' (E-VHL)
als volgt worden aangepast:
zoals beschreven in het document
'Samenvattend overzicht project2. De specifieke uitkeringen (SPUK) 'Aanpak Enerkenmerken 29072022' vast te stellen;
giearmoede' en het resterende bedrag uit het
2. De specifieke uitkeringen (SPUK) 'Aanpak
budget Regeling Reductie Energieverbruik WoninEnergiearmoede' en het resterende
gen (RREW) van in totaal € 749.594 voor deze
bedrag uit het budget Regeling Reductie
aanpak ter beschikking te stellen en hiervoor aan
Energieverbruik Woningen (RREW) van in
de raad verantwoording af te leggen via een budtotaal € 749.594 voor deze aanpak ter
getneutrale begrotingswijziging bij de 2e bebeschikking te stellen en hiervoor de
stuursrapportage;
raad via de budgetneutrale begrotings-
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Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.
5.
6.

wijziging bij de 2e bestuursrapportage
om toestemming te vragen;
Kwetsbare huishoudens met het laagste
energielabel G als eerste doelgroep te
benaderen, daarna budgetafhankelijk
achtereenvolgens huishoudens met
energielabel F, E, D;
Het totale aantal huishoudens tot 700 te
beperken;
De uitvoering waar mogelijk met leerwerktrajecten te combineren in
samenwerking met AVRES;
De gemeenteraad te informeren middels
een brief.

Besluit
6. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief, waarin onder andere wordt gemeld
dat het college verantwoording aflegt via de 2e
bestuursrapportage.

484318 Hazelaarplein, realisatieovereen- 1. De voorgenomen grondverkoop aan
Akkoord.
komst en publicatie voorStichting LekstedeWonen Vianen t.b.v.
genomen grondverkoop.
realisatie van 126 huurappartementen op
het Hazelaarplein in Vianen te publiceren
op de gemeentelijke website en
overheid.nl;
2. De realisatieovereenkomst inzake de
voorgenomen verkoop van 3 percelen
grond in Vianen aan te gaan met
Stichting LekstedeWonen Vianen als zich
na 20 dagen geen andere gegadigden
hebben gemeld.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

503966 Vaststellen wijzigingsplan
Lakerveld 81-83, Lexmond.

1. De zienswijze te beantwoorden
Akkoord.
overeenkomstig paragraaf 5.2.2 van de
toelichting van het wijzigingsplan;
2. Het wijzigingsplan met de plannaam
‘Lakerveld 81-83’ en met de
planidentificatie
NL.IMRO.1961.WPLMLakerveld8183VA01 met de bijbehorende bestanden
ongewijzigd in elektronische vorm vast te
stellen;
3. De afgeleide analoge verbeelding van het
wijzigingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van
31 juli 2019.

505386 Manifest kinderwijkraad.

1. De aanbevelingen uit het manifest mee
Akkoord.
te nemen in de uitvoering van de
wijkaanpak De Hagen;
2. De aanbevelingen uit het manifest mee
te nemen in de reguliere werkzaamheden
in de Hagen;
3. De kinderwijkraad per brief hartelijk te
bedanken voor het manifest en te
informeren over wat we gaan doen met
de aanbevelingen.

508040 Uitzetten van tijdelijk overtollige
liquiditeit.

Kennis nemen van het uitzetten van een
deposito van € 20.000.000 bij de
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Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

Rijksschatkist tegen een rentepercentage
van 0,5% voor de periode van twee jaar.
509548 Impuls
onderwijsachterstandenbeleid.

in te stemmen met de insteek van de impuls Akkoord.
onderwijsachterstandenbeleid

516341 Vaststellen raadsvoorstel
ontwikkeling planning en
controlcyclus.

Het raadsvoorstel Ontwikkeling Planning &
Controlcyclus vast te stellen en ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
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Akkoord.

