BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 5 januari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

219672 Cassatieonderzoek Niemans

1.
2.
3.

4.
5.

Besluit

Een cassatieonderzoek uit te laten voeren naar
Akkoord.
aanleiding van het arrest van 15 december 2020
in de zaak Niemans.
Het onderzoek te laten uitvoeren door Pels Rijcken
Advocaten en notarissen.
Kostenplaatsnummer 73330002, claim Niemans,
bij te ramen met een bedrag van € 100.000 en
een kredietvoorstel daarvoor aan de raad
voorleggen gelijktijdig met de besluitvorming naar
aanleiding van het cassatieonderzoek.
Kennis te nemen van de onderzoeks- en
besluitvormingsplanning op hoofdlijnen.
In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

218490 Krediet bouw kantine vv Leerdam
Sport

1.
2.
3.

218069 Verlenging bevriezing handhaving
illegale bewoning recreatieparken
en campings Vijfheerenlanden

1.

2.
216250 Verkoop bouwkavel Prinses
Marijkeweg 31 te Ameide

1.
2.
3.

Besluit

De raad voor te stellen een krediet van € 500.000 Akkoord.
beschikbaar te stellen voor de bouw van de
kantine van vv Leerdam Sport.
De raad voor te stellen de kapitaallasten van €
19.417 te dekken uit de door de vereniging te
betalen kostendekkende huurprijs.
De raad voor te stellen de kapitaallasten en
andere kosten voor onderhoud, belastingen en
verzekeringen, alsmede de kostendekkende huur,
te verantwoorden in de begroting 2022.
Alle handhavingsactiviteiten voor wat betreft
illegale permanente bewoning van
recreatiewoningen op campings en/of
recreatieparken te bevriezen tot 30 juni 2021,
met uitzondering van die gevallen waarbij
geconstateerd wordt dat de veiligheid in het
geding is en/of er sprake is van criminele
activiteiten.
De raad hierover met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Tot het aangaan van een verkoopovereenkomst
bouwgrond inzake Prinses Marijkeweg 31 te
Ameide.
De juridisch medewerker grondzaken volmacht te
verlenen om de koopovereenkomst te tekenen.
De opbrengst ten gunste van het Krediet project
Kandelaar te boeken.

Akkoord.
Het college wil de parkeereis opgenomen
hebben in de koopovereenkomst.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

216153 Vaststellen addendum Kleurrijk
Wonen

1.

Akkoord.

Het addendum met Stichting KleurrijkWonen
inzake de ontwikkeling van sociale huurwoningen
in Broekgraaf vast te stellen.

