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

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

305917 Handhavingskader en protocol
openbaarmaking Wmo
kwaliteitstoezicht.

1.

Het 'Regionaal handhavingskader Wmo’ vast te
stellen;
Het ´Protocol “Oopenbaarmaking Wmo-toezicht”
vast te stellen;
GGDrU te mandateren tot openbaarmaking van de
rapporten met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2021 middels een mandaatbesluit;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord, met inachtneming van de
opmerking dat over het voorstel negatief
geadviseerd wordt door Juridische Zaken
en de functionaris Gegevensbescherming.

Op grond van artikel 4:46 Awb met inachtneming
van artikel 21 van de ‘Algemene Subsidie-

Akkoord.

2.
3.
4.

308183 Subsidievaststelling 2020 Dorpshuis Het Spant, Liesveldweg 67

1.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Ameide.

2.

3.

verordening gemeente Zederik 2016’ de
productsubsidie voor Stichting Dorpshuis AmeideTienhoven over het jaar 2020 vast te stellen op
een bedrag van € 99.000 voor het bieden van
ruimte aan de activiteiten van het verenigingsleven;
Op grond van artikel 4:46 Awb met inachtneming
van artikel 21 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Zederik 2016’ de
exploitatiesubsidie voor Stichting Dorpshuis
Ameide-Tienhoven over het jaar 2020 vast te
stellen op een bedrag van € 92.097 ten behoeve
van de exploitatie;
Ten opzichte van de subsidieverlening 2020 een
bedrag van € 4.903 terug te vorderen van de
Stichting Dorpshuis Ameide-Tienhoven.

312137 Opinievoorstel delegatiebesluit
omgevingsplan.

De opinie van de raad te vragen over het delegatiebesluit omgevingsplan.

337012 Ontwerpbestemmingsplan
Driemolensweg 17, Lexmond,
bedrijfsontwikkeling Kanola
(vetverwerking en biodiesel).

1.
2.
3.

Besluit

Akkoord.

Geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te verplichten Akkoord.
voor het ontwerpbestemmingsplan
"Driemolensweg 17, Lexmond";
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
""Driemolensweg 17, Lexmond";
Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

341329 Actieplan Armoede en Schulden.

1.

2.

3.

Besluit

De raad voor te stellen het Actieplan Armoede en Akkoord.
Schulden vast te stellen en te kiezen voor inzet op
preventieve projecten (vroegsignalering en
duurzaamheid) en behoud van het huidige niveau
van de minimavoorzieningen;
De raad voor te stellen de kosten van het
actieplan te dekken uit het vrijgemaakte budget
voor armoede en schulden onder voorbehoud van
een positief besluit van de gemeenteraad op de
begroting 2022;
De raad een brief te sturen waarin de leden
geïnformeerd worden over de stand van zaken
van de lopende projecten en de uitvoering van de
motie.

341441 Verzoek tot verhuur Het Mozaïek
Leerdam.

Toestemming te verlenen aan stichting O2A5 om tot
verhuur van één lokaal van ca. 54 m² in OBS Het
Mozaïek in Leerdam over te gaan voor een periode van
3 jaar aan SKCN voor het starten van een VVE-/
peuteropvang-groep.

Akkoord.

341846 Algemene verklaring van geen
bedenkingen.

De raad voor te stellen de lijst met categorieën
verklaring van geen bedenkingen 2021
Vijfheerenlanden vast te stellen.

Akkoord.

341951 Formele toetreding gemeenten De 1.
Ronde Venen, Montfoort en
Oudewater tot de U10.

In te stemmen met de toetreding van de
gemeenten De Ronde Venen, Montfoort en
Oudewater tot de U10;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

3.

342690 2e Bestuursrapportage 2021.

1.
2.
3.

342316 Vaststellen Nadere regels
Budgetsubsidies en
Waarderingssubsidies Sociaal
Domein.

1.
2.
3.

Besluit

In te stemmen met het vervangen van het
bestuursconvenant samenwerking U10
gemeenten, zoals deze in oktober 2020 is
ondertekend door de twaalf burgemeesters, door
het ondertekenen van het bestuursconvenant met
de vijftien burgemeesters;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
De raad voor te stellen de 2e Bestuursrapportage
2021 met een voordelig resultaat van € 1.823.000
vast te stellen;
De raad voor te stellen de begrotingswijziging op
Programma's, reserves en budgetneutraal uit het
hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen;
De raad voor te stellen het college vanaf 1 januari
2021 te mandateren, om net als bij de uitgaven,
ook de extra inkomsten met de reserve Corona te
verrekenen.

Akkoord.
Het college geeft aan dat volgens
afspraak de woningbouwmonitor moet
worden voorbereid, waarnaar in de 2e
Bestuursrapportage zal worden
verwezen.
Ook wordt de 2e Bestuursrapportage
geactualiseerd op basis van de laatste
stand van zaken voor wat betreft het
Gemeentefonds.

De Nadere regels Waarderingssubsidies Sociaal
Akkoord.
Domein gemeente Vijfheerenlanden 2021 vast te
stellen;
De Nadere regels Budgetsubsidies Sociaal Domein
gemeente Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren dat er Nadere regels Sociaal Domein
zijn vastgesteld.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

342359 Onderzoek naar jongereninspraak
en -participatie in Vijfheerenlanden.

1.

2.

3.

342709 Concept Begroting 2022-2025.

Besluit

Voor het ontwikkelen van een duurzame en bij
Akkoord.
jongeren passende vorm van inspraak en
participatie een onderzoek te laten uitvoeren door
de Hogeschool van Utrecht;
Hiervoor een budget toe te kennen ter hoogte van
totaal € 25.422,75 voor het onderzoek en de
begeleiding van het onderzoek, te dekken vanuit
de financiële middelen die door het Rijk ter
ondersteuning van jongeren in coronatijd via het
gemeentefonds begin januari 2021 ter
beschikking zijn gesteld (Kostenplaats:
Samenkracht en Burgerparticipatie 66104000
Kostensoort: Kosten als gevolg van corona
438250);
De raad te informeren door middel van een
raadsinformatiebrief.

Het voorliggende concept van de begroting te
bespreken en de tijdens de bespreking ingebrachte
aanpassingen en correcties alsmede het dekkingsplan
na verwerking septembercirculaire op te nemen in de
definitief vast te stellen begroting 2022.

Akkoord.
Omdat op het financiële vlak de
komende week nog mutaties vanuit het
Rijk verwacht worden als gevolg van de
herijking van het Gemeentefonds, zijn
tijdens deze vergadering alleen de
teksten besproken.

