BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 19 maart 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

49108

1.

Verordening commissie
bezwaarschriften Gemeente
Vijfheerenlanden

2.

3.

Besluit

De Verordening commissie bezwaarschriften Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden 2019 met
bijbehorend Protocol behandeling
bezwaarschriften VHL vast te stellen.
De Verordening commissie bezwaarschriften
Vijfheerenlanden i.o. met bijbehorend
Protocol behandeling bezwaarschriften VHL
i.o. te laten vervallen.
De raad voor te stellen om de Verordening
commissie bezwaarschriften gemeente
Vijfheerenlanden 2019 met bijbehorend
Protocol behandeling bezwaarschriften VHL

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

Besluit

vast te stellen.
De raad voor te stellen om gelijktijdig met
het vaststellen van de Verordening
commissie bezwaarschriften gemeente
Vijfheerenlanden 2019, de Verordening
commissie bezwaarschriften
Vijfheerenlanden i.o. met bijbehorend
Protocol behandeling bezwaarschriften VHL
i.o. te laten vervallen.

52254

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kortenhoevenseweg
68, Lexmond

Het college besluit:
Akkoord.
1. Een hogere grenswaarde Wet geluidhinder
vast te stellen voor de woningen Nieuwe
Rijksweg 47, 49, 51 en Kortenhoevenseweg
66, 68 en 68a.
2. Aan de raad voor te stellen:
 het bestemmingsplan Kortenhoevenseweg
68, Lexmond, zoals vervat in de digitale
planbestanden met identificatiecode
NL.IMRO.0707.BPkorthoevensewg68VG01 gewijzigd vast te stellen, conform de
wijzigingennota;
 geen exploitatieplan vast te stellen.

53131

Ontwerpbestemmingsplan:
Bazeldijk 64, Meerkerk

De bestemmingswijzigingsprocedure op te starten Akkoord.
voor het ontwerpwijzigingsplan: Bazeldijk 64,
Meerkerk.

2

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

53472

Blijverslening Vijfheerenlanden

De raad voorstellen om;
Akkoord.
1.
De Verordening Blijverslening gemeente
Vijfheerenlanden vast te stellen.
2.
De volgende verordeningen tegelijkertijd in
te trekken; Verordening Blijverslening
Vianen en de Verordening Blijverslening
Zederik;
3.
De deelnemingsovereenkomsten van
gemeenten Vianen en Zederik met het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) te
vervangen door een nieuwe overeenkomst
tussen SVn en gemeente Vijfheerenlanden.
4.
De huidige gemeenterekeningen van Vianen
(€ 300.000,00) en Zederik (€ 300.000,00)
bij SVn samen te voegen tot één gemeenterekening van gemeente Vijfheerenlanden.

54771

Aanwijzing belastingambtenaren

Het college besluit:
Akkoord.
1.
de ambtenaren aan te wijzen, belast met
heffing en invordering van gemeentelijke
belastingen als bedoeld in artikel 232,
tweede lid Gemeentewet.
2.
het besluit van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden van
9 januari 2018 in te trekken.
3.
de ingangsdatum te bepalen op
20 maart 2019.

55209

Aankoop ambulancepost

Het college besluit:

Akkoord.
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Zaaknr Onderwerp
Energieweg 112 Meerkerk

Conceptbesluit
1.
2.
3.
4.

55348

Vaststellen bestemmingsplan
Broekseweg 68

1.
2.

Besluit

De ambulancepost in Meerkerk voor een
bedrag van € 211.564,66 aan te kopen,
conform ons voorkeursrecht.
De transactiekosten van € 1.500,00 te
dekken uit de reserve grondbeleid.
Het object op te nemen in het beheerplan
gebouwen en in verhuur te nemen.
Voor bovenstaande kosten een krediet aan
te vragen bij de gemeenteraad, groot
€ 213.064,66, exclusief BTW.
De raad voor te stellen de nota van
zienswijzen vast te stellen.
De raad voor te stellen het
bestemmingsplan vast te stellen.

Akkoord.

55900

Kortenhoevenseweg 70A en 70B, Niet in te stemmen met het principeverzoek voor Akkoord.
Lexmond
het bouwen van een twee-onder-één kap woning
op het perceel Kortenhoevenseweg 70A en 70B te
Lexmond.

56158

Ontwerpbestemmingsplan:
Biezenweg tussen 6 en 8,
Hagestein

De bestemmingswijzigingsprocedure op te starten Akkoord.
voor het ontwerpwijzigingsplan: Biezenweg
tussen 6 en 8, Hagestein.

56233

Vaststelling bestemmingsplan
Brede School Ameide

De raad voor te stellen het bestemmingsplan
"Brede School Ameide' vast te stellen.

Akkoord.

56735

Raadsinformatiebrief over in- en

Een raadsinformatiebrief over de in- en

Akkoord onder voorbehoud van tekstuele

4

Zaaknr Onderwerp
uittreedkosten gemeenschappelijke regelingen

Conceptbesluit

Besluit

uittreedkosten gemeenschappelijke regelingen te
versturen aan de gemeenteraad.
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