BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 19 januari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

224949 Opheffen geheimhouding zaak
Niemans

1.

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen alle
eerder door de raad
opgelegde en bekrachtigde
geheimhouding in de zaak
Niemans op te heffen.

De raad voor te stellen alle eerder opgelegde en
bekrachtigde geheimhouding in de zaak Niemans
op te heffen.

Daarnaast vraagt het college een
ambtelijk advies over hoe om te gaan
met de door het college opgelegde
geheimhouding.
222292 Perspectief voor jongeren in
coronatijd

1.

De financiële middelen, die door het Rijk ter
ondersteuning van jongeren in coronatijd via het
gemeentefonds begin januari 2021 ter

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
222290 Vaststelling bestemmingsplan:
Leerbroekseweg 33a, Leerbroek

1.

2.

3.

221625 Vaststellen van het
1.
Uitvoeringsprogramma Toezicht en
Handhaving in de openbare ruimte
2021
2.
219459 Afvoer gemeentelijke
monumenten

1.

Besluit

beschikking worden gesteld, in te zetten voor de
opzet en uitvoering van incidentele activiteiten.
De voorgestelde activiteiten te toetsen aan het
kader voor activiteiten.
De raad voor te stellen het bestemmingsplan met Akkoord.
de plannaam 'Leerbroekseweg 33a, Leerbroek' en
met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.bpLBleerbrksewg33a-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 27 oktober 2020;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en
Akkoord.
Handhaving in de openbare ruimte 2021" vast te
stellen en in te stemmen met de uitvoering van de
prioriteiten zoals opgenomen in het
uitvoeringsprogramma;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
Een intrekkingsbesluit te nemen ten aanzien van
het beschreven formaliseringsbesluit, gelet op de
inhoud van acht bezwaarschriften die daartegen

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

zijn ingediend en aldus over te gaan tot afvoer
van deze panden van de gemeentelijke
monumentenlijst;
De twee verzoeken tot afvoer van de
gemeentelijke monumentenlijst toe te kennen en
tot afvoer over te gaan;
Het Kadaster opdracht te geven voor deze tien
panden de beperking te verwijderen.

Besluit

