BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 25 januari 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

271613 Vaststellen reglement urgentiecommissie Woonverdeling
gemeente Vijfheerenlanden.

1.

2.
3.

349988 Vaststellen Plan van Aanpak

1.

Besluit

Het Reglement Urgentiecommissie WoonruimteAkkoord.
verdeling gemeente Vijfheerenlanden vast te
stellen en daarmee de urgentiecommissie in te
stellen;
De heer C. Mandemakers aan te wijzen als
onafhankelijk voorzitter en de heer M. Verboom
als onafhankelijk lid;
De onafhankelijk voorzitter en het onafhankelijk
lid met terugwerkende kracht tot 11 juli 2019 een
vergoeding per zitting te verstrekken zoals
bedoeld onder beslispunt 1.
Het Plan van Aanpak Ontwerpfase nieuwe

Het besluit wordt als volgt aangepast:

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Ontwerpfase nieuwe huisvesting
gemeente Vijfheerenlanden.
2.
3.

huisvesting gemeente Vijfheerenlanden vast te
stellen;
Te bepalen dat de raad vier keer per jaar wordt
geïnformeerd en daarnaast op Go/No-Go
momenten een raadsvoorstel krijgt voorgelegd;
De raad hierover te informeren door middel van
een raadsinformatiebrief.

Besluit
1. Het Plan van Aanpak wordt vastgesteld met inachtneming van de
volgende aanpassingen: er wordt een
planning opgenomen waarin de
volgende punten worden beschreven:
1. Eerst onderzoeken doen naar
gebouw, bodem etc. Leerdam:
 Bodemonderzoek ter plaatse
van de uitbreiding (i.v.m.
voormalige gasfabriek);
 Onderzoek naar bouwkundige
constructie (pilaren,
verdiepingsvloeren etc.);
 Asbestonderzoek.
De uitkomst moet inzicht geven
op basis waarvan risico’s
weggestreept kunnen worden,
dan wel aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen;
2. Na uitkomst van deze onderzoeken een go/no go in het
college voor het verdere proces;
3. Bij deze go/no go bepalen of
verder wordt gewerkt met een
traditionele vorm van
ontwikkelen dan wel een
alternatieve vorm (bijv Design
Build Maintain of bouwteam).
Indien dan gekozen wordt voor

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
een alternatieve vorm dient het
Plan van Aanpak te worden
aangepast. Er wordt een
overzicht gemaakt van de vooren nadelen van de diverse
aanpakken, waarbij gebruikt
wordt gemaakt van de
presentaties die gebruikt zijn bij
de workshop met ABC Nova.
2. Te bepalen dat de raad vier keer per
jaar wordt geïnformeerd en
daarnaast op Go/No-Go momenten
een raadsvoorstel krijgt voorgelegd;
3. De raad hierover te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.

353334 Stedenbanden.

1.
2.

3.
4.

De raad voor te stellen de stedenbanden van de
Akkoord.
voormalige gemeenten Leerdam en Vianen te
beëindigen;
De raad voor te stellen de band die bestaat tussen
Leerdam met Nový Bor in Tsjechië, ontstaan
vanuit gedeelde expertise rond glaskunst, ambachten en -opleidingen, te behouden;
De raad voor te stellen de financiële bijdragen aan
stedenbanden, na de overgangsregeling van
2022, per 1 januari 2023 te beëindigen;
Bij internationale contacten via stedenbanden
tussen inwoners van Vijfheerenlanden met

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

inwoners uit andere steden, als college van B&W
alleen vanuit een representatieve functie op te
treden.
358553 Startnotitie 'Opgroeien in de
gemeente Vijfheerenlanden'.

1.
2.

365707 Groen Groeit Mee Pact.

1.
2.
3.

366130 Programma Actielijn 1 1.
Ondersteunen mentale gezondheid
jongeren in coronatijd.

2.

De startnotitie 'Opgroeien in de gemeente
Vijfheerenlanden vast te stellen;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord

Tot het aangaan van het Groen Groeit Mee Pact.
Beslispunt 1 wordt als volgt aangepast:
De raad met een raadsinformatiebrief te
1. Tot het aangaan van het
informeren.
geamendeerde Groen Groeit Mee
De burgemeester te verzoeken om wethouder Van
Pact.
Middelkoop volmacht te verlenen om het pact
namens Vijfheerenlanden te ondertekenen.
Het college gaat akkoord met
beslispunten 2 en 3.
Voor het eerste half jaar van 2022 € 25.000,Akkoord.
vanuit de aan de gemeente beschikbaar gestelde
middelen vanuit Rijkssteunpakket ‘Actielijn 1:
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ beschikbaar
te stellen om in te zetten conform het beoogde
doel: ‘Om dialoog met jongeren te starten,
activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en
om extra aandacht te geven aan de mentale
weerbaarheid van jongeren’;
Het onder beslispunt 1 bedoelde bedrag aan te

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.
4.

5.

366364 Verwijderen afsluitbare paal en
vervangen door vaste paal naast
Liesveldweg 1 te Ameide

wenden om maatregelen te nemen om de
mentale weerbaarheid van jongeren als gevolg
van corona te vergroten, zoals beschreven in dit
voorstel;
De Nadere regels subsidie Perspectief voor jeugd
gemeente Vijfheerenlanden januari-juli 2022 vast
te stellen;
Voor de tweede helft van 2022 (en verder) in een
later stadium een voorstel tot voortzetting van
Programma Actielijn 1 voor te leggen aan de
raad;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

De afsluitbare paal naast Liesveldweg 1 te Ameide te
laten verwijderen en te laten vervangen door een vaste
paal.

366871 Verkoop pand Burgemeester
1.
Meesstraat 1c/Koningin Emmalaan
30A te Leerdam.
2.

Besluit

Akkoord.

De berging/garage aan de Burgemeester
Akkoord.
Meesstraat 1C te Leerdam en de kantoorruimte op
de 1e etage aan de Koningin Emmalaan 30a te
verkopen aan de huidige eigenaren van het
naburige pand voor € 98.000 k.k.;
Vanwege de overbouw een erfdienstbaarheid te
vestigen dat de gemeente dient te dulden dat er
een overbouwing aangebracht is boven een
gedeelte van het gebouw van de brandweerkazerne wat gesitueerd is aan begane grond van

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.
4.

367395 Benoeming nieuwe leden
Adviesraad Sociaal Domein

Besluit

de Koningin Emmalaan 30a;
De opbrengsten van de verkoop, onder aftrek van
de te maken (makelaars)kosten, ten gunste te
brengen van de algemene reserve;
De financiële consequenties te verwerken bij de
eerste bestuursrapportage 2022.

Twee nieuwe leden te benoemen voor de Adviesraad
Sociaal Domein.

Akkoord.
De twee nieuw te benoemen leden voor
de Adviesraad Sociaal Domein zijn
mevrouw A. Oosterman en de heer G.J.
Vreeswijk.

367593 Lexmond west/vestiging van
voorkeursrecht

1.

2.

Op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht Akkoord.
gemeenten (Wvg) een voorlopig voorkeursrecht te
vestigen op meerdere percelen in het gebied ten
westen van de bebouwde kom van Lexmond,
grofweg begrensd door Achthoven/Kom Lekdijk en
Driemolensweg, zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende en daarvan deel uit makende
en als zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart en
perceellijst;
Gezien de vereiste spoed en het beoogde doel,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:11 sub a
en sub c van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), de betrokken belanghebbenden niet in de
gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.

5.

6.

367640 Zienswijze van college bij het
initiatiefvoorstel Global Goals.

Besluit

besluit zienswijzen naar voren te brengen en
derhalve artikel 4:8 van de Awb buiten toepassing
te laten;
Uiterlijk in zijn geplande vergadering van 21 april
2022 de gemeenteraad voor te stellen de gronden
definitief aan te wijzen conform het bepaalde in
artikel 2 jo. 5, lid 1 van de Wvg.
De gemeenteraad voor te stellen om binnen een
periode van 3 jaar een structuurvisie ex artikel
2.1 Wro op te laten stellen voor het
desbetreffende gebied;
De gemeenteraad voor te stellen uw college te
machtigen alle in het kader van de Wet
voorkeursrecht gemeenten noodzakelijke
handelingen te verrichten (of te laten verrichten)
zoals onder meer het doen vertegenwoordigen
van de raad in bezwaar- en beroepsprocedures
en/of overige rechtsgedingen;
De gemeenteraad op de hoogte te stellen van uw
besluit tot het vestigen van een voorlopig
voorkeursrecht met een raadsinformatiebrief.

Een zienswijze uit te brengen op het initiatiefvoorstel
Global Goals.

368362 Evaluatie planning & controlcyclus. Het memo inzake evaluatie Planning & Controlcyclus
vast te stellen en ter bespreking aan te bieden aan de
Auditcommissie.

Akkoord.

Akkoord.
Bij de aanbesteding van het financieel

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
systeem wordt een geïntegreerde P&Ctool meegenomen.

