BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 28 april 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

289336 Eerste rapportage 2021
ontwikkelplan financiële functie

1.

Akkoord.

2.
289107 Meerjarig financieringsvoorstel
Vijfheerenlanden

1.

2.
3.

In te stemmen met de in de rapportage
voorgestelde herprioritering van actiepunten van
het Ontwikkelplan financiële functie.
De rapportage vast te stellen en ter informatie
aan de auditcommissie van de raad toezenden.

Een financieringsarrangement aan te gaan
Het college besluit:
conform voor financieringsarrangement 2, onder
voorbehoud van wensen/bedenkingen van de
1. Een financieringsarrangement
raad.
aan te gaan conform
Dit voorstel voor zienswijze voor te leggen aan de
financieringsarrangement 3
gemeenteraad.
(B), onder voorbehoud van
De rentelasten en aflossingsverplichting, zoals
wensen/bedenkingen van de
voortkomend uit dit voorstel te verwerken, via de
raad.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
kadernota, in de begroting 2022-2025.

Besluit
2. Dit voorstel voor zienswijze
voor te leggen aan de
gemeenteraad.
3. De raad voor te stellen 15
miljoen te onttrekken aan de
reserves.
4. De rentelasten en
aflossingsverplichting, zoals
voortkomend uit dit voorstel
te verwerken, via de
kadernota, in de begroting
2022-2025.
Het college legt zich de opdracht op om
te werken aan verbetering van de
vermogenspositie via de Kadernota
2022.

288516 Vrijstelling aanbiedingsplicht Wet
voorkeursrecht gemeenten

1.

Vrijstelling te verlenen van de aanbiedingsplicht
op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten
voor de percelen, kadastraal bekend gemeente
Vianen, sectie F, nummers 627 en 1074, om
verkoop aan Hoef en Haag C.V. mogelijk te
maken.

287774 Lange termijn financiering (LTF)
Stedin

1. In te stemmen met de statutenwijziging en de
wijziging van het aandeelhoudersconvenant,
geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni 2021.
2. In te stemmen met het besluit tot uitgifte van
cumulatief preferente aandelen voor maximaal €200

Akkoord.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
mln, geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni
2021.
3.a. Onder de voorwaarde van instemming door de
gemeenteraad in te stemmen met de verkrijging van
cumulatief preferente aandelen, voor een bedrag van €
3.860.000 en daarmee in te stemmen met de
investeringsovereenkomst en intekenbrief.
3.b. Onder de voorwaarde van instemming door
gemeenteraad ingeval het minimum bedrag van € 180
miljoen, bij eerste inschrijving niet wordt gehaald de
portefeuillehouder, wethouder Van Middelkoop,
ingevolge artikel 168 Gemeentewet te machtigen om aan de hand van het totale intekenbedrag - het
intekenbedrag van de gemeente nader te bepalen, met
een maximum gelijk aan tweemaal aandelenbelang.
4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel met
als bijlagen: a. de aanbiedingsbrief van de
aandeelhouderscommissie, b. de brief van Stedin met
het voorstel voor uitgifte van de preferente aandelen, c.
de presentatie van Stedin met het voorstel in beknopte
vorm, d. het rapport lange termijn financiering Stedin,
e. de samenvatting van het rapport van AHC-adviseur
Rothschild & Co en f. de samenvatting van het rapport
van AHC-adviseur Capitium.
5. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 10, eerste lid, onder c. en
tweede lid, onder b. Wob geheimhouding op te leggen
op bijlagen d., e. en f. onder beslispunt 4.
6. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet in

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

samenhang met met artikel 10, eerste lid, onder c. en
tweede lid, onder b. Wob aan de gemeenteraad
geheimhouding op te leggen op bijlagen d., e. en f.
onder beslispunt 4.
7. De gemeenteraad voor te stellen de onder beslispunt
6. door het college opgelegde geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering van 10 juni 2021 te
bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
287733 Ontwerpbestemmingsplan
Akkerstraat 2B, 2C en 2D in Heien Boeicop

1.

2.
3.

Geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te verplichten Akkoord.
voor het ontwerpbestemmingsplan "Akkerstraat
2B, 2C en 2D in Hei- en Boeicop, gemeente
Vijfheerenlanden;
In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan
"Akkerstraat 2B, 2C en 2D in Hei- en Boeicop,
gemeente Vijfheerenlanden";
Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.

287705 Uitvoeringsplan
Werkgeversdienstverlening 2021

1.

In te stemmen met het Uitvoeringsplan
werkgeversdienstverlening 2021.

Akkoord.

286963 Wijziging Beleidsregels en Nadere
regels Leerlingenvervoer
Vijfheerenlanden 2019

1.

De Beleidsregels en Nadere regels behorende bij
de Verordening leerlingenvervoer
Vijfheerenlanden 2019 te wijzigen.

Akkoord.

286613 Subsidieverlening
leerlingenvervoer 2e lockdown

1.

Aan de vervoerders, die een aanvraag voor
compensatie hebben ingediend, over de periode
16 december 2020 tot 8 februari 2021, een
subsidie als continuïteitsbijdrage van 70% van de

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

Besluit

niet gedekte vaste lasten voor leerlingenvervoer
toe te kennen.
In te stemmen met een mogelijke verhoging van
de onder 1. genoemde continuïteitsbijdrage naar
80%, indien op basis van een komende landelijke
regeling van rijksoverheid en VNG daar ruimte
voor wordt geboden.

281315 Toepassing wijzigingsbevoegdheid
percelen grond Hagenweg nabij 6
Vianen

1.

Aan Rijkswaterstaat schriftelijk mede te delen dat Akkoord.
het college van burgemeester en wethouders
geen algemene uitspraken kan doen over het wel
of niet toepassen van een wijzigingsbevoegdheid
ter plaatse van gronden aan de Hagenweg ter
hoogte van nummer 6 in Vianen in verband met
het ontbreken van een aanvraag (met de hierbij
horende bescheiden en gegevens).

273494 Bibliotheek AanZet: vaststelling
subsidie 2019

1.

De afgelegde verantwoording door de Stichting De Akkoord.
Bibliotheek AanZet door middel van indiening van
de jaarrekening 2019 met accountantsverklaring
voor kennisgeving aannemen.
De subsidie voor het jaar 2019 voor de Stichting
De Bibliotheek AanZet definitief vast te stellen op
€ 414.958,- voor wat betreft de voormalige
gemeente Leerdam en op € 212.228,- voor wat
betreft de voormalige gemeente Zederik, in totaal
derhalve € 627.186,-.

2.

271418 aansluiting Landelijk
Samenwerkingsconvenant

1.

Aan te sluiten bij het Landelijk
Samenwerkingsconvenant Interventieteams.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Interventieteams

267041 Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan De Kandelaar,
Ameide, gemeente
Vijfheerenlanden

Besluit
Wethouder Hendriksen gaat niet akkoord
met dit voorstel. Haar argumentatie
daarvoor luidt: Het gebruik van
geautomatiseerde data ten behoeve van
fraude-opsporing is onvoldoende
transparant. Het is niet duidelijk op
welke manier de algoritmen tot een
uitkomst leiden en dus ook niet wat
uiteindelijk de basis is nader in gesprek
te gaan en onderzoek in te stellen naar
personen.

1.

2.

3.

4.

De raad voor te stellen het gewijzigde
Akkoord.
bestemmingsplan met de plannaam 'De
Kandelaar, Ameide, gemeente Vijfheerenlanden"
en met planidentificatie
NL.IMRO.1961.BPAMdeKandelaar-VA01 met de
bijbehorende bestanden vast te stellen in
elektronische vorm;
De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de
BGT van 24 september 2019;
De raad voor te stellen om de Randvoorwaarden
De Kandelaar, Ameide d.d. 23 oktober 2020,
aangepast op 8 januari 2021 V2, als
beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan (de
regels) vast te stellen;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
253480 Concept Economische visie
Vijfheerenlanden

1.

2.

3.

192267 Wijzigingsplan Middelkoop 68-70

1.
2.

3.

In te stemmen met het concept van de
Akkoord.
Economische visie Vijfheerenlanden als
uitwerkingsrichting van de zes thema's uit de
participatie.
Het concept van de Economische visie
Vijfheerenlanden opiniërend voor te leggen aan de
commissie RVE op 25 mei 2021, conform het
opinievoorstel.
In te stemmen met het opstellen van de ontwerpEconomische visie Vijfheerenlanden als volgende
stap in het proces en deze aanpassing voorleggen
aan de commissie RVE op 25 mei 2021.
In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
Akkoord.
Middelkoop 68-70;
Het ontwerp wijzigingsplan overeenkomstig artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor 6
weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
wijzigingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de
gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee het wijzigingsplan wordt vastgesteld.

