BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 23 augustus 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

500171 Uitvoeringsregeling buitengewoon 1. De Uitvoeringsregeling buitengewoon
verlof ten behoeve van vrijwilverlof ten behoeve van vrijwilligerswerk
ligerswerk voor jeugd/jongeren en
voor jeugd/jongeren en kwetsbare
kwetsbare personen.
personen met de werknemersvertegenwoordiging in het Lokaal Overleg overeen
te komen;
2. Het nemen van besluiten tot het al dan
niet verlenen van buitengewoon verlof op
grond van de regeling onder 1) te
mandateren aan de netwerkmanagers.

Besluit
Akkoord.

501505 Nadere regels waarderingssubsidie 1. De Nadere regels waarderingssubsidie
Akkoord.
sport en bewegen voor het jaar
sport en bewegen gemeente Vijfheeren2022.
landen 2022 vast te stellen;
2. De raad hierover met een raadsinformatiebrief te informeren.
505389 Vaststellen Nadere regels subsidie 1. De Nadere regels subsidies reserve
reserve volkshuisvesting.
volkshuisvesting vast te stellen.
2. De raad hierover te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.
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Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

507915 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lekdijk 10, Tienhoven
aan de Lek (bouw van 4
woningen).

1. Aan de raad voor te stellen het
bestemmingsplan Lekdijk 8-10, Tienhoven aan de Lek, zoals vervat in de
bestanden met planidentificatiecode
NL.IMRO.1961.BPTLLekdijk8en10-VA01,
gewijzigd vast te stellen in elektronische
vorm, met dien verstande dat in de
bestemming Tuin (artikel 4.1) nog wordt
benoemd: water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
2. Aan de raad voor te stellen de afgeleide
analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de
ondergrond is ontleend aan de BGT van 3
juli 2018;
3. Aan de raad voor te stellen geen
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12
lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

Akkoord.

509726 Gedogen kamergewijze verhuur
statushouders.

1. De kamergewijze verhuur van de woning
Patrimoniumstraat 198 in Leerdam en de
woning Prins Bernhardstraat 20 in
Everdingen aan statushouders voor een
periode van 26 weken te gedogen;
2. Geen omzettingsvergunning op grond van
de Gewijzigde Huisvestings-verordening

Akkoord.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
gemeente Vijfheerenlanden 2019 af te
geven voor de tijdelijke kamergewijze
verhuur van woning Prins Bernhardstraat
20 in Everdingen;
3. De raad hierover te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.

3

Besluit

