BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 31 mei 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

345635 Naamgeving straten "Het Lint" en
"Schoolstraat" te Leerbroek.

De naamgeving openbare ruimten 'Het Lint' en
'Schoolstraat' te Leerbroek vast te stellen.

Akkoord.

384242 Definitief vaststellen traditionele
bouworganisatievorm voor de
renovatie en uitbreiding van het
gemeentehuis te Leerdam (nieuwe
huisvesting VHL).

De traditionele bouworganisatievorm als procesaanpak
voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis
te Leerdam (nieuwe huisvesting VHL) definitief vast te
stellen.

Akkoord.

393356 Verantwoording over het archiefen informatiebeheer over 2021.

1.

Akkoord.

2.
3.

1

Kennis te nemen van het Jaarverslag over 2021
van de gemeentearchivaris over het uitgevoerde
toezicht op het beheer van informatie en
archieven van de gemeente Vijfheerenlanden en
over het beheer van de archiefbewaarplaats
(Toezichtverslag);
Een reactie te sturen naar de gemeentearchivaris
op het Jaarverslag over 2021;
Het Verantwoordingsverslag van het uitgevoerde
archief- en informatiebeheer over 2021 van de
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen en de
daarin weergegeven verbeterpunten over te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

5.

407893 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 1.
GGDrU.
2.

414727 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hazelaarplein Vianen.

1.
2.

2

Besluit

nemen;
De raad te informeren over het Verantwoordingsverslag 2021 gemeente Vijfheerenlanden en het
Toezichtverslag 2021 van de gemeentearchivaris
door middel van een raadsinformatiebrief;
De Provincie Utrecht te informeren in het kader
van het Interbestuurlijk toezicht door middel van
het toesturen van het Verantwoordingsverslag
2021 gemeente Vijfheerenlanden en het
Toezichtverslag 2020 van de gemeentearchivaris.
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de
GGDrU;
De raad voor te stellen de benodigde financiële
middelen op te nemen in de gemeentelijke
begroting 2023 op kostenplaats 67101000 (Lokaal
gezondheidsbeleid).

Akkoord, met dien verstande dat het
exacte benodigde bedrag ad
€ 2.357.875,- wordt opgenomen in het
raadsvoorstel.

Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de
Zienswijzennota bestemmingsplan Hazelaarplein,
Vianen;
Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan
Hazelaarplein Vianen, zoals vervat in de
bestanden met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPVNHazelaarplein-VA01,
gewijzigd vast te stellen in elektronische vorm,
met dien verstande dat enkele tekstuele

Akkoord.
Wethouder Meijdam vraagt na waarom
gekozen is voor BENG bouwen in plaats
van volledig ENG. Actie: Wethouder
Meijdam.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.

427512 Plan van Aanpak Dorpsvisie
Meerkerk.

1.
2.

3.
4.

verbeteringen in de regels zijn doorgevoerd en in
de verbeelding de nieuwe dijklegger is verwerkt,
conform bijgevoegde wijzigingennota;
Aan de raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 14 oktober 2019;
Aan de raad voor te stellen geen exploitatieplan
als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Het Plan van Aanpak Dorpsvisie Meerkerk vast te Akkoord.
stellen;
De raad met een raadsvoorstel te informeren over
de wijze waarop het proces om te komen tot de
dorpsvisie voor Meerkerk plaats zal vinden en de
raad te verzoeken met het Plan van Aanpak in te
stemmen;
De raad te verzoeken het voor het opstellen van
de Dorpsvisie Meerkerk benodigde krediet van
€ 154.000,- (excl. btw) beschikbaar te stellen;
De raad voor te stellen dit uitvoeringskrediet te
dekken uit de Reserve Grondexploitaties.

428021 Zienswijze AfstemmingsDe raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij
verordening Participatiewet Avres. de Afstemmingsverordening Participatiewet Avres.

3

Besluit

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

428028 Zienswijze Jaarstukken 2021 en
Begroting 2023 Avres.

1.
2.

432768 Zienswijze Begroting 2023
WerkwIJSS.

1.
2.

436122 Inkoop Jeugdhulp segment
Ambulant.

1.

2.

3.

4.

4

Besluit

Het jaarverslag en de jaarrekening Avres 2021 en Akkoord met inachtneming van een
jaarplan en begroting Avres 2023 voor zienswijze tekstuele aanpassing in het
aan de raad voor te leggen;
raadsvoorstel.
Aan de raad voor te stellen een zienswijze in te
dienen.
De gemeenteraad de jaarstukken 2021,
bedrijfsplan 2023 en begroting 2023 van
WerkwIJSS voor te leggen;
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de WerkwIJSS begroting 2023.

Akkoord

In te stemmen met de producten en tarieven voor Akkoord.
de inzet van ambulante jeugdhulp zoals
beschreven in het 'overzicht van nieuwe
producten en tarieven';
In te stemmen met het uitvoeren van de
gezamenlijke inkoop van het segment ambulante
jeugdhulp met de gemeenten Vijfheerenlanden,
Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein via een
openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en
andere specifieke diensten;
Een raamovereenkomst aan te gaan met
geselecteerde aanbieders voor een periode van
twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met
tweemaal een jaar;
In te stemmen met de incidentele
uitvoeringskosten van € 9.079,- euro zoals

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

beschreven in de financiële impactanalyse t.b.v.
de implementatie en dit te dekken ten laste van
budget 66721000/438200 (Maatwerk
dienstverlening 18-).
436811 Jaarrekening 2021 Vijfheerenlanden.

1.

2.

3.

5

De raad voor te stellen de jaarstukken 2021 van
Akkoord.
de gemeente Vijfheerenlanden met een totaal
financieel voordelig resultaat van € 8.472.000
vast te stellen;
De raad voor te stellen om In te stemmen met het
overhevelen van 2021 naar 2022 van een aantal
in het resultaat 2021 vrijgevallen incidentele
bestemmingsbudgetten, die nog niet zijn
aangewend maar nog wel in 2022 worden
aangewend voor een bedrag van € 1.263.000;
De raad voor te stellen de volgende bedragen te
voteren aan:
 De reserve Sociaal domein, voor posten uit de
decembercirculaire 2021 voor een bedrag van
€ 490.000;
 De reserve Sociaal domein voor motieplan
“Uitvoering armoede en schulden “ voor een
bedrag van € 651.000;
 De reserve Sociaal domein voor projecten uit
de doelgroep beschermd wonen voor een
bedrag van € 351.000;
 De voorziening wachtgeld voormalig
wethouders voor wachtgeldverplichtingen van

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.

5.

6.

6

€ 1.400.000;
 Een nieuw in te stellen reserve overlopende
posten 2021/2022 voor de bij het beslispunt 2
genoemd bedrag van € 1.263.000;
De raad voor te stellen in 2022 voor € 1.263.000
aan budget beschikbaar te stellen voor het doen
van uitgaven voor de begrotingsposten die horen
bij de in bij besluit 2 genoemde
budgetoverhevelingen;
De raad voor te stellen het voordelig resultaat van
€ 8.472.000 na vermindering met de bij 3
genoemde bedragen opgeteld tot € 4.155.000, per
saldo € 4.317.000 te storten in de Algemene
Reserve;
De raad voor te stellen in te stemmen met het
afsluiten van de niet meer benodigde
restantkredieten van de gemeente
Vijfheerenlanden.

Besluit

