BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 20 juli 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

310809 Ontwerpbestemmingsplan Kom
Lekdijk ong Lexmond

309819 Nadere regels subsidies
peuteropvang en voorschoolse
opvang

1. Geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te
verplichten voor het ontwerpbestemmingsplan
"Kom Lekdijk ong., Lexmond, gemeente
Vijfheerenlanden";
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Kom Lekdijk ong., Lexmond,
gemeente Vijfheerenlanden";
3. Het ontwerp-bestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.
1.
2.

Besluit
Akkoord.

De Nadere regels subsidie peuteropvang en
Akkoord.
voorschoolse educatie gemeente Vijfheerenlanden
2021 vast te stellen;
De bijbehorende aanvraag- en

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

308188 Continueren Bedrijven
Investerings Zone (BIZ)
Bedrijventerreinen Vianen

1.
2.

3.

4.

306454 Jaarverslag Gegevensbescherming 1.
2020
2.

Besluit

verantwoordingsformulieren vast te stellen;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de Nadere regels subsidie
peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Vijfheerenlanden 2021 en bijlagen.
In te stemmen met en het ondertekenen van de
Uitvoeringsovereenkomst BIZ
Bedrijventerreinen Vianen 2022-2026;
In te stemmen met de Verordening
bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen
Vianen 2022-2026 en deze aan raad voorleggen
ter vaststelling;
De burgemeester te adviseren om wethouder H.
Zevenhuizen volmacht te verlenen voor het
aangaan van de overeenkomst betreffende
beslispunt 1;
De wethouder economische zaken op grond van
artikel 168 Gemeentewet te machtigen t.a.v.
beslissingen e.a. om uitkeringen in het kader van
de BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2022 - 2026
beschikbaar te stellen onder voorwaarden dat
deze uitkeringen voldoen aan de regels gesteld in
de Uitvoeringsovereenkomst BIZ
Bedrijventerreinen Vianen 2022-2026.

Akkoord.

Kennis te nemen van het Jaarverslag
Gegevensbescherming 2020;
Het jaarverslag zowel intern als extern te
publiceren;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

303109 Aanwijzingsbesluit marktmeester
2021

Conceptbesluit
3.

Het jaarverslag ter informatie aan de raad toe te
sturen.

1.

De markt-/havenmeester aan te wijzen als
marktmeester en toezichthouder markten op
basis van de Marktverordening Vijfheerenlanden
2021;
De medewerker beheer en onderhoud aan te
wijzen als plaatsvervanger van de marktmeester
en toezichthouder markten op basis van de
Marktverordening Vijfheerenlanden 2021.

2.

302106 Invoeren Vreedzame Wijk in de
wijk De Hagen te Vianen

1.
2.

294692 Social Return on Investment
(SROI)

1.

2.
3.

Besluit

Akkoord.

De methode Vreedzame Wijk in de wijk De Hagen Akkoord.
te Vianen in te voeren.
De kosten van implementatie, € 27.500,-- ten
laste te brengen van kostenplaats 67101000,
lokaal gezondheidsbeleid.
Over de voorgestelde verlaging van de
Akkoord.
drempelwaarde voor toepassing van SROI van
€ 200.000 naar € 100.000 een beslissing te
nemen bij de besluitvorming over de uitkomsten
van de evaluatie van social return in het inkoop
en aanbestedingsbeleid.
Dat de Prestatieladder Sociaal Ondernemen als
één van de mogelijke gunningscriteria is toe te
passen.
Bij niet, of gedeeltelijk niet nakomen van de social
return verplichting, het niet bestede bedrag in te
houden.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

281161 Aanwijzen toezichthouders en het
uitreiken van nieuwe
legitimatiebewijzen voor de
betreffende toezichthouders

Besluit

Het terug gevorderde of ingehouden bedrag te
besteden aan arbeidsparticipatie.

1. Op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet
Akkoord.
bestuursrecht, alle huidige en toekomstige
medewerkers van het Team:

Toezicht en handhaving "Omgevingsrecht";

Vergunningverlening "Omgevingsrecht";
aan te wijzen als toezichthouder binnen de gemeente
Vijfheerenlanden als bedoeld in artikel 5.10, derde lid,
van de Wabo.

Toezicht en handhaving Leerplicht
aan te wijzen als toezichthouder binnen de gemeente
Vijfheerenlanden als bedoeld in artikel 16, lid 1van de
Leerplichtwet,
2. Alle uitgereikte legitimatiebewijzen in te nemen en
te vervangen door rechtsgeldige legitimatiebewijzen,
die voldoen aan de Regeling model legitimatiebewijs
toezichthouders Awb en deze vervolgens opnieuw uit te
reiken.

