BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 11 januari 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

361223 Verklaring van geen bedenkingen
woningen statushouders en
starters.

De raad voor te stellen de lijst met 'categorieën
verklaring van geen bedenkingen 2021 Vijfheerenlanden' te wijzigen door toevoeging van een derde
categorie onder 'wonen'.

Akkoord.

361365 Oplegger Duurzaam Integraal
1.
Huisvestingsplan Onderwijs 20222036.
2.

De raad voor te stellen geen wensen of
Akkoord.
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van
het voorgenomen collegebesluit om de Oplegger
Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
(DIHPO 2022-2036) vast te stellen;
Kennis te nemen dat de lasten voortkomend uit
de investeringen van het DIHPO 2022-2036 tot en
met 2024 blijven binnen de kaderstelling

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

4.

5.

6.

7.

363292 Vaststelling indelingen resterende
functies onderhoudsronde HR21.

1.

Besluit

opgenomen in de kadernota 2022-2025;
Kennis te nemen van de uitkomsten van de
Haalbaarheidsonderzoeken voor De Rank
(Meerkerk), de Calvijnschool (Leerdam) en De Ark
(Vianen);
In te stemmen met het voorstel om voor De Rank
(Meerkerk) en De Springplank (Meerkerk)
nieuwbouw te realiseren in de vorm van een
Brede School Meerkerk;
De ambtelijke organisatie de opdracht verstrekken
een geschikte locatie te zoeken voor deze nieuwe
Brede School Meerkerk waar ook kinderopvang
een plek in zal krijgen;
De raad voor te stellen om bij de Kadernota af te
wegen om de extra investeringssom voortvloeiende uit het DIHPO (2022-2036) voor de
jaren t/m 2026 op te nemen in het investeringsplan van de begroting 2023-2026;
De raad voor te stellen bij de Kadernota af te
wegen de extra kapitaallasten van -€41.339 voor
2023, €13.272 voor 2024, €244.601 voor 2025 en
€436.095 voor 2026 voortkomende uit het DIHPO
2022-2036 op te nemen in de begroting 20232026, waarbij de specifieke uitwerking per project
apart beschikbaar wordt gesteld door de raad.
De indelingen van de resterende functies uit de
onderhoudsronde HR21 2020 voorlopig vast te

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

363658 Vaststelling bestemmingsplan:
Stammershoefstraat – Hogelandseweg, Vianen.

1.
2.

3.

4.

Besluit

stellen.
De betreffende medewerkers door middel van een
brief een eerste indelingsvoorstel te doen.
De raad voor te stellen de ''Nota beantwoording
van Zienswijzen'' vast te stellen;
De raad voor te stellen het bestemmingsplan met
de plannaam 'Stammershoefstraat – Hogelandseweg, Vianen' en met de planidentificatie
NL.IMRO.1961.bpVIstamenhoge-VA01 met de
bijbehorende bestanden conform de
wijzigingennota gewijzigd 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 6 februari 2020;
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

Akkoord

363746 Mandaat voor inzet budget reserve De raad te informeren met een raadsinformatiebrief
corona 2022.
over het voornemen om in de raadsvergadering van 21
april 2022 om een nieuw mandaatbesluit te laten
nemen voor de inzet van de reserve corona voor
corona-gerelateerde uitgaven in 2022.

Akkoord.

364870 Implementatie nieuw

Akkoord.

De raad met een raadsinformatiebrief te informeren

Zaaknr Onderwerp
inburgeringsstelsel (Wet
Inburgering 2021).

Conceptbesluit
over de laatste stand van zaken over de implementatie
van het nieuwe inburgeringsstelsel (Wet Inburgering
2021).

Besluit

