BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 6 juli 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

307626 WOB verzoek inzake Buitens van
Van Iperen hof 2

1.

Op verzoek van een bewoner van 19 mei 2021 de Akkoord.
gevraagde documenten openbaar te maken en te
verstrekken met inachtneming van het bepaalde
in de Wet Openbaarheid bestuur (Wob).

306561 De Kandelaar/gunningsadvies De
Kandelaar

1.

Tot voorlopige gunning van ontwikkeling De
Kandelaar te Ameide aan KRKTR
projectontwikkeling in combinatie met Reuvers
Projectontwikkeling B.V. en na ongebruikt
verstrijken van standstill periode tot sluiten van
de koopovereenkomst.

Akkoord.
Bij de toewijzing moeten inwoners van
Ameide én Tienhoven aan de Lek
voorrang krijgen van de ontwikkelaar.
Belangrijk is dat er in de communicatie
de nadruk gelegd wordt op de bouw van

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
starterswoningen en op de
voorrangspositie van inwoners uit
Ameide en Tienhoven aan de Lek.

305514 Ondersteuning kwetsbare
jongeren via scholen

1.

2.
3.

304626 Zienswijzen Ontwerp Provinciale
Omgevingsverordening en
Ontwerp Provinciaal Programma
Wonen en Werken en planMER

1.
2.
3.

In te stemmen met extra laagdrempelige
Akkoord.
ondersteuning voor jongeren met corona
gerelateerde problematiek door middel van het
Raadsinformatiebrief aanvullen in
versterken van het schoolmaatschappelijk werk,
overleg met de portefeuillehouder.
het jongerenwerk en laagdrempelig aanbod op de
drie voortgezet onderwijs scholen binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente
Vijfheerenlanden.
€ 305.000 beschikbaar te stellen vanuit de
coronareserve voor de periode 2021 t/m 2024.
De raad te informeren over deze extra
ondersteuning door middel van een
raadsinformatiebrief.
Kennis te nemen van de Ontwerp
Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022.
Kennis te nemen en onderschrijven van de
concept reactie van U10 op Ontwerp
Omgevingsverordening.
In te stemmen met de gemeentelijke zienswijze
op de Ontwerp Omgevingsverordening. In deze
zienswijze zijn de belangrijkste punten: A.
planontwikkeling (met name woningbouw en
randweg) in het gehele plangebied van
Broekgraaf-Noord op de kaarten van de
Omgevingsverordening mogelijk maken. B. Het

Akkoord.
Zienswijze aanvullen in overleg met
portefeuillehouder verkeer.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.
5.

6.
303912 Uitgaven op de Coronareserve
t.b.v. inhuur

1.

296786 Jaarverslag commissie
1.
bezwaarschriften Vijfheerenlanden
2020
2.

Besluit

mogelijk te transformeren gebied 'Dekkershagen',
deel van het bedrijventerrein De Hagen in Vianen,
alsnog opnemen op de kaart.
Kennis te nemen van het Ontwerp Provinciaal
programma Wonen en Werken en de
milieueffectrapportage (planMER).
In te stemmen met de gemeentelijke zienswijze
op het Ontwerp programma Wonen en Werken en
planMER. In deze zienswijze zijn de belangrijkste
punten: A. Uitbreidingslocaties (woningbouw)
Broekgraaf-Noord en Kerkweg te Schoonrewoerd
alsnog in het realisatiedeel van het programma
wonen plaatsen. B. Ontwikkellocaties (werken)
Meerkerk IVB en Gaasperwaard II alsnog plaatsen
in het realisatiedeel van het programma werken
(tabel 7).
De raad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.
Inhuur ten bedrage van € 206.000 ten laste te
brengen van de Coronareserve conform het
mandaat van de raad aan het college.

Akkoord.
Het college had de aansluiting met de
eerste bestuursrapportage graag
expliciet in het voorstel terug gezien.

Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de Akkoord.
commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden.
De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte
te brengen van het jaarverslag 2020.

