BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 27 augustus 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

71466

1. De pilot Woontrainingshuis jong volwassenen in
Vijfheerenlanden vast te stellen.
2. Wethouder Verweij op basis van artikel 168 Gemeentewet
te machtigen tot het besluiten tot het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Kleurrijk Wonen,
gemeente Vijfheerenlanden en Samen Doen en het doen
van alle feitelijke (onder)handelingen die daarmee verband
houden, een en ander conform hetgeen is beschreven in
het pilot-document.
3. De burgemeester verleent aan wethouder Verweij
volmacht om de onder 2. bedoelde

Akkoord, met de volgende aanvulling bij
beslispunt 4:
De kosten van deze pilot worden hieruit
gedekt.

Woontrainingshuis (jong)
volwassenen in Vijfheerenlanden
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
4. Met betrekking tot de financiële dekking van de pilot de
raad voor te stellen om het bedrag boven de € 700.000,00
ad € 250.000,00 te reserveren in de reserve Sociaal
Domein en dit te verantwoorden via de
Bestuursrapportage 2019.
72423

73751

Concept uitgangspuntennotitie en concept beoordelingskader en Ruimtelijk
Economisch Programma
(REP) U10

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept
uitgangspuntennotitie en het concept beoordelingskader
(voor wat betreft hoofd- en subdoelen) voor gebruik in
deze fase van het Ruimtelijk Economisch Programma
(REP).
2. De raad voor te stellen om bij de U10 aandacht te vragen
voor de volgende punten:
 Concretiseren hoe het REP, U Ned/MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport) en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
met elkaar samenhangen, hoe deze samenhang wordt
gewaarborgd en hoe en op welke momenten
(tussen)producten uit de verschillende trajecten over
en weer worden gebruikt.
 Vijfheerenlanden is voornemens om eind dit jaar de
strategische visie vast te stellen. Uitkomsten van dat
proces zullen worden betrokken bij volgende
besluitvormingsmomenten over het REP.

Akkoord.

Cyclomedia Cyclorama's en
Street lidar (puntenwolk)

1. Af te wijken van de gebruikelijke “Nationale openbare
aanbestedingsprocedure” bij een aanbestedingswaarde

Akkoord.

2

Het college zal dit proces nauwlettend
volgen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

van € 184.000,00 en kiezen om 1 op 1 te gunnen.
2. Cyclomedia opdracht te verlenen om het Premium pakket
van € 45.713,56 per jaar te leveren.
3. Dit te dekken uit kostenplaats 6040010 - kostensoort
438209.
76308

Notitie participatie woonvisie Vijfheerenlanden

De notitie participatie woonvisie Vijfheerenlanden als
discussiestuk voor te leggen aan de raadscommissie RVE van
17 september 2019 aan de hand van een
raadsconsultatiebrief.

Akkoord.

77778

Uitvoering plan van aanpak
arbeidsparticipatie

Kennis te nemen van het plan van aanpak voor
arbeidsparticipatie in de gemeentelijke organisatie
De raad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Akkoord.

78367

Aangepast Ontwikkelbeeld
Groen & Landschap als 5e
bouwsteen voor het
Ruimtelijke Economische
Programma (REP) U10

1. De aangepaste rapportage Ontwikkelbeeld Groen &
Landschap (versie 31 juli 2019) vast te stellen, in
aanvulling op het collegebesluit van 9 juli 2019.
2. De raad te informeren over de wijzigingen in de
rapportage door middel van een raadsinformatiebrief en de
aangepaste rapportage beschikbaar te stellen aan de raad.

Akkoord.

Begrotingswijzingen 2019

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de

Akkoord.

78569
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Omdat Vijfheerenlanden (nog) niet
geheel op de kaarten staat is het extra
belangrijk dat de waarden van
Vijfheerenlanden goed op de kaart
worden gezet. Actie: secretaris.

Zaaknr Onderwerp

78714

Conceptbesluit

Besluit

(2e) en 2020 (1e)
Omgevingsdienst regio
Utrecht

begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht.
2. De extra incidentele bijdrage die van Vijfheerenlanden
gevraagd wordt voor de kosten van de implementatie
omgevingswet te financieren uit budget Omgevingswet
2019.

Aanpassing budgetopbouw
inwonersinitiatieven

1. Uit het budget inwonersinitiatieven € 200.000,00 van de
Akkoord.
€ 1.000.000,00 te bestemmen voor meerjarige
inwonersinitiatieven.
2. De raad voor te stellen om met ingang van 2020 een
nieuwe reserve inwonersinitiatieven in te stellen om de
eventuele jaarlijkse tekorten en overschotten met
betrekking tot het budget inwonersinitiatieven te
verrekenen.
3. De raad voor te stellen de reserve inwonersinitiatieven een
plafond te geven van € 500.000,00.
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