Burgemeester en wethouders
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Leerdam d.d. 18
december 2018
Aanwezig:

Zaak

Burgemeester T.P.J. Bruinsma
Wethouder T. Meijdam
Wethouder B. Bruggeman
Wethouder C. Taal
Wethouder A. Keppel
Gemeentesecretaris S.N.J. Vreeburg

Portefeuille- Vertrouwelijk- Onderwerp
houder
heid

Concept besluit

Definitief
besluit

46305

Openbaar

Opening.

De voorzitter opent de vergadering.

45149

Openbaar

Vaststellen besluitenlijst B&WHet college van B&W stelt de besluitenlijst
vergadering d.d. 11 december 2018. van de B&W-vergadering d.d. 11 december
2018 vast.

Conform.

40541

Wethouder
Bruggeman

Openbaar

Zienswijze procedure, deelname door Het college van B&W besluit:
Avres in de stichting Inkoop Bureau 1. In te stemmen met het voornemen van
Midden Nederland.
Avres om deel te nemen in de Stichting
Inkoop Bureau Midden Nederland;
2. Het voorstel van Avres voor een
zienswijze voor te leggen aan de raad;
3. De nieuwe raad van de gemeente
Vijfheerenlanden geen zienswijze te
adviseren.

Conform.

43144

Wethouder

Openbaar

Principebesluit 9 woningen locatie

Conform.

Het college van B&W besluit:
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Meijdam

Overheicop 1a Schoonrewoerd.

1. In principe medewerking te verlenen aan
een planologische procedure voor de
ontwikkeling van 9 woningen aan de
Overheicop 1a te Schoonrewoerd;
2. Een anterieure overeenkomst voor te
bereiden om de kosten van de procedure
op de initiatiefnemer te verhalen;
3. Initiatiefnemer te verzoeken om communicatietraject omwonenden, voorafgaand
aan de bestemmingsplanprocedure;
4. Wettelijk vooroverleg te starten voor het
opgestelde concept ontwerpbestemmingsplan.

43675

Wethouder
Taal

Openbaar

Schrijven Leerdamse Ondernemers
Vereniging inzake het aanwijzen van
alle zondagen in 2019 tot
koopzondag.

Het college van B&W neemt kennis van het
schrijven van de Leerdamse Ondernemers
Vereniging en de concept reactie hierop.
Besluitvorming zal plaatsvinden door het
nieuwe college van Vijfheerenlanden.

Het college van
B&W gaat
akkoord met de 5
gevraagde koopzondagen.
Besluitvorming
over de nieuwe
aanvraag voor
alle koopzondagen zal plaatsvinden door het
nieuwe college
van B&W.

44858

Wethouder
Meijdam

Openbaar

Benoeming leden commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed
Vijfheerenlanden.

Het college van B&W besluit:
1. Met bijgevoegd raadsvoorstel de leden
voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Erfgoed door de gemeenteraad
Vijfheerenlanden te laten benoemen;
2. De raad de voorgestelde leden te laten
benoemen tot lid in Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed;
3. De raad de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed te laten benoemen op

Conform.
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basis van artikel 1.1 en artikel 12 b lid 4
van de Woningwet, artikel 9.1 lid a van de
Erfgoedwet en artikel 15 van de Monumentenwet 1988;
4. De raad voor te stellen de leden van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Erfgoed, conform artikel 12b lid 4, te
laten benoemen voor de periode van 3
jaar met de mogelijkheid om eenmalig
met 3 jaar te verlengen;
5. De raad voor te stellen de leden van de
commissie Ruimtelijk Kwaliteit en Erfgoed
te benoemen met terugwerkende kracht
m.i.v. 1 januari 2019.
45294

Wethouder
Bruggeman

45517

45283

Openbaar

Raadsinformatiebrief besteding
Klijnsma middelen.

Het college van B&W besluit in te stemmen
met de raadsinformatiebrief over de
besteding van de Klijnsma middelen ter
bestrijding van armoede onder kinderen.

Conform.

Burgemeester Openbaar
Bruinsma

Reilinghplein/zitelelement.

Het college van B&W besluit af te wijken van
het eerder genomen besluit om een
zitelement aan Leerdam te schenken als
afscheidscadeau van de gemeente Leerdam
en het afscheidscadeau te integreren in het
waterelement op het nieuw in te richten
Reilinghplein.

Conform.

Wethouder
Taal

Ontwerp bestemmingsplan
Het college van B&W besluit:
Conform.
Broekgraaf herziening deelgebied 4.6 1. In te stemmen met het ontwerp bestemen 4.7.
mingsplan Broekgraaf herziening deelgebied 4.6 en 4.7;
2. De portefeuillehouder Broekgraaf te
mandateren om in het ontwerp bestemmingsplan wijzigingen van ondergeschikte
aard door te voeren voordat het plan ter
visie wordt gelegd;
3. Dat er geen m.e.r. (-beoordeling)

Openbaar
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noodzakelijk is, aangezien belangrijke
nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten;
4. Het ontwerp bestemmingsplan Broekgraaf
herziening deelgebied 4.6 en 4.7 met
bijbehorende bijlagen ter visie te leggen
conform de procedure ex artikel 3.8 lid 1
Wet Ruimtelijke Ordening.
45637

Wethouder
Meijdam

Openbaar

Principeverzoek nieuwbouw 10
appartementen locatie BergstraatNieuwstraat te Leerdam.

Het college van B&W besluit in principe
medewerking verlenen aan het plan voor 10
appartementen (schetsplan d.d. 2-10-2018)
op de locatie Bergstraat-Nieuwstraat te
Leerdam.

Conform.

(45995

-

Openbaar

TER INFORMATIE VOOR LEERDAM:
Addenda 2019 bij deelovereenkomst
Jeugdhulp en Wmo 2017, n.a.v.
toetreding Vijfheerenlanden en
indexering.

Het college van B&W neemt kennis van het
onderstaande besluit dat genomen wordt in
de vergadering van B&W van Vianen:
1. In te stemmen met:
a) Het Addendum 2019 bij de ‘Deelovereenkomst jeugdhulp 2017 ev. Lekstroomregio’
b) Het Addendum 2019 bij de ‘Deelovereenkomst voor het leveren van de
maatwerkvoorziening begeleiding in
de Wmo
en daarmee:
a) Akkoord te geven op de noodzakelijke
wijzigingen in verband met de toetreding van Vijfheerenlanden tot de
Deelovereenkomst.
b) De indexering van de prijzen van de
Deelovereenkomst op 2,1% vast te
stellen..
2. De burgemeester besluit mevrouw J.M.
Smith-Visser, wethouder van de
gemeente Houten, volmacht en
machtiging te verlenen om in naam van
het college van B&W van de gemeente

Het college van
B&W neemt
kennis van dit
voorstel.
Besluitvorming is
niet aan de orde.
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Houten de addenda te ondertekenen en
hieruit voortvloeiende handelingen te
verrichten.)
46220

Wethouder
Taal

Openbaar

Financiële tegemoetkoming Addenda Het college van B&W besluit:
psychologen (jeugdhulp).
1. Een éénmalige financiële tegemoetkoming
te verstrekken aan Addenda Psychologen,
onder de voorwaarde dat Addenda
Psychologen de bewijsvoering aanlevert
van het financieel verlies;
2. Het geleden financieel verlies ten behoeve
van cliënten uit de gemeente Leerdam
voor 50 % te compenseren, zijnde
maximaal € 2.500,--;
3. De financiële tegemoetkoming te dekken
uit het budget voor Maatwerkdienstverlening 18-.

Conform.
Dit betreft een
specifieke
aanvraag. E.e.a.
zal schriftelijk
aan aanvrager
bevestigd
worden.

Terugblik op de week.
Rondvraag.
Sluiting.

Aldus vastgesteld door het college van Gemeente Leerdam d.d. 20 december 2018.

de loco-secretaris,

de burgemeester,

S.N.J. (Stefan) Vreeburg

T.P.J. (Tjerk) Bruinsma

Pagina 5 van 5
B&W-vergadering d.d. 18 december 2018

