Burgemeester en wethouders

Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Leerdam d.d. 13
november 2018
Aanwezig:

Zaak

Burgemeester T.P.J. Bruinsma
Wethouder T. Meijdam
Wethouder B. Bruggeman
Wethouder C. Taal
Wethouder A. Keppel
Gemeentesecretaris S.N.J. Vreeburg

Portefeuille- Vertrouwelijk- Onderwerp
houder
heid

Concept besluit

Definitief
besluit

42176

Openbaar

Opening.

40975

Openbaar

Vaststellen besluitenlijst B&WHet college van B&W stelt de besluitenlijst van De besluitenvergadering d.d. 6 november 2018. de B&W-vergadering d.d. 6 november 2018 lijst wordt
vast.
vastgesteld
na enkele
tekstuele
aanpassingen.

Openbaar

Overdracht en vergoeding
beschoeiingen Stigterstraat.

37270

Wethouder
Meijdam

De voorzitter opent de vergadering.

Het college van B&W besluit:
Conform.
1. De beschoeiing aan de voorzijde van de
woningen van de De Stigterstraat 1, 3, 5, 7,
9, 11 en 13 over te dragen aan de
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bewoners;
2. Een vergoeding voor de overdracht te
geven van €100,- per strekkende meter
beschoeiing;
3. Daarnaast de bijkomende kosten te betalen
voor notaris, kadastrale inmeting en overige
kosten;
4. Totaal van de kosten ( € 17.000) ten laste
brengen van het budget 67201000
baggeren/afwatering/beschoeiingen;
5. De pilot met betrekking tot de
beschoeiingen te beëindigen en de
ervaringen mee te nemen in het op te
stellen beschoeiingenbeleid voor de nieuwe
gemeente Vijfheeren-landen.
40727

Wethouder
Meijdam

Openbaar

Spoorwegovergang en aanverwante Het college van B&W besluit:
zaken.
1. In te stemmen met de voorgestelde
fietspadenstructuur op basis van een
recreatieve fietsroute naar de Bruininxdeelsekade en de optimalisatie van een
fietsverbinding door de wijk; daarbij een
krediet van € 40.000,-- beschikbaar te
stellen uit de spodo 2 subsidie voor de
verdere uitwerking en het ontwerpen van
deze fietspadenstructuur;
2. In te stemmen met de voorgestelde
ontwerpen voor de spoorwegovergang en
de aanpassing van de Parallelweg (incl.
ontsluiting aanliggende woningen) en deze
uit t werken tot een definitief ontwerp met
een SSK-raming en hiervoor een krediet ter
beschikking te stelen van € 200.000,-- en
deze ten laste te brengen van de grex;
3. In te stemmen met uitwerking van VRIgestuurde kruispunten in plaats van de

Het college
van B&W
stemt in met
punt 1, op
voorwaarde
dat duidelijkheid is over
de herkomst
van het krediet. Over
punt 2 en 3
wordt besloten na de al
geplande informatiebijeenkomst
voor de raden
en gesprekken met
diverse be-
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rotondes in het centrum van de stad en
hiervoor een krediet ter beschikking te
stellen van € 100.000,-- uit de spodo-2subsidie;
4. In te stemmen met een studie naar de
bereikbaarheid van Leerdam en dit in het
kader van een bredere studie naar de
bereikbaarheid van Vijfheerenlanden op te
pakken;
5. De raad te informeren over de stand van
zaken en de voorgenomen stappen in dit
proces.

trokkenen.

Het college
van B&W
besluit een
subsidie van
€ 3.000,-- te
verstrekken.
De lening
wordt niet
verstrekt.

42027

Wethouder
Bruggeman

Openbaar

Bijdrage kosten vloer
Dansvereniging Elan.

Het college van B&W besluit bij te dragen aan
de kosten van een nieuwe sport- dansvloer van
in de vorm van een subsidie van € 3.000 en
een lening van € 3.000.

42226

Wethouder
Taal

Openbaar

Stadspark Leerdam.

Het college van B&W besluit in te stemmen met Het college
het raadsvoorstel Stadspark Leerdam.
van B&W
neemt kennis
van het voorstel. Besluitvorming zal
plaatsvinden
door het
nieuwe
college VHL.
Wel zal het
college van
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B&W een positief advies
meegeven
voor het
nieuw te
vormen
college.
42175

Openbaar

Representatielijst en Bijzondere
B&W-activiteiten.

Het college van B&W bespreekt de binnen- Conform.
gekomen uitnodigingen en neemt kennis van
het overzicht van bijzondere B&W-activiteiten.

Terugblik op de week.
Rondvraag.
Sluiting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Gemeente Leerdam d.d. 20 november 2018.

de loco-secretaris,

de burgemeester,
T.P.J. (Tjerk) Bruinsma

S.N.J. (Stefan) Vreeburg
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