BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 29 juni 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

304033 Vaststelling bestemmingsplan
1.
De gemeenteraad voor te stellen het
Overboeicop 26 in Schoonrewoerd bestemmingsplan "Overboeicop 26 in Schoonrewoerd,
zoals vervat in de bestanden met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPSWoverboeicop26-VA01, ongewijzigd
vast te stellen in elektronische vorm;
2.
De gemeenteraad voor te stellen de afgeleide
analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT
van 18 maart 2021;
3.
De raad voor te stellen geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.

Akkoord.

304026 Jaarverslag klachten 2020

Akkoord.

1.

Kennis te nemen van het jaarverslag klachten
2020 en de infographic klachten

Zaaknr Onderwerp

303824 KC Broekgraaf / Europese
aanbesteding fase 2
(gunningsfase)

Conceptbesluit

Besluit

2.

De raad via een raadsinformatiebrief te
informeren over het jaarverslag klachten 2020 en
de infographic klachten.

De tekst over doelstellingen 2021
aanpassen in overleg met de
portefeuillehouder.

1.

In te stemmen met het VO voor de realisering van
het Kindcentrum Broekgraaf zoals verbeeld en
verwoord in bijlage 1.
In te stemmen met de bijgevoegde koopaanneemovereenkomst als onderdeel van de
aanbestedingsstukken onder voorbehoud dat de
raad het benodigde krediet beschikbaar stelt.
In te stemmen met de Turk Key Overeenkomst
(TKO) als onderdeel van de aanbestedingsstukken
onder voorbehoud dat de raad het benodigde
krediet beschikbaar stelt.
Kennis te nemen van het financieel kader
waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt.
De wethouder onderwijs te mandateren om
wijzigingen van ondergeschikt belang door te
voeren voor de start van de aanbesteding.
Op bijlage ‘20210619 KC broekgraafkostenbewaking VO+’ bij dit voorstel en hetgeen
hierover tijdens de collegevergadering wordt
besproken geheimhouding op te leggen op grond
van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang
met artikel 10 lid 2 onder b Wob.

Akkoord.

2.

3.

4.
5.
6.

221833 Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn)
Deelnemersovereenkomst 2022

1.
2.

Het college spreekt af er naar te streven
om binnen het afgesproken budget te
blijven. Daartoe worden er maatregelen
genomen (kosten besparing en gebruik
maken van subsidiemogelijkheden).
Het college krijgt binnenkort een
voorstel over hoe om te gaan met
grondaankoop en de kosten van
verkeerskundige maatregelen bij
scholen, omdat deze kosten niet zijn
opgenomen in IHPO.

In te stemmen met de gewijzigde overeenkomst
Akkoord.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 2022;
In begroting 2022 e.v. rekening houdende met de

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.

gewijzigde beheervergoeding;
De raad voor te stellen om het Aanwijzingsbesluit
algemeen belang in het kader van de Wet Markt
en Overheid vast te stellen voor de starters- en
blijversleningen.

Besluit

