BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 30 maart 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

273805 Deelauto’s voor werk-werkverkeer 1.
organisatie
2.
3.

4.

Het abonnement bij We Drive Solar te verlengen
met 9 maanden en hiermee af te wijken van het
inkoopbeleid en het abonnement terug te brengen
van 6 naar 3 auto’s
De kosten voor 2021 à € 28.000 eenmalig te
dekken binnen het exploitatiebudget van facilitaire
zaken 2021;
Het concept deelauto’s voor 1 oktober 2021 te
heroverwegen aan de hand van een opgestelde
gebruiksanalyse en een advies over de behoefte
van de organisatie in relatie tot de
duurzaamheids- en mobiliteits-visie.
Op basis van deze analyse en advies over te gaan

Besluit
Akkoord.
Het college gaat akkoord met het
afwijken van het inkoopbeleid en heeft
daarbij aanvullende argumenten:
 Het college wil wachten op meer
duidelijkheid over gemeentelijke
huisvesting;
 Op dit moment wordt gebruik van
de deelauto’s beïnvloed door de
coronacrisis;
 Het college wil een zorgvuldige
afweging kunnen maken over

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
tot een aanbesteding, die past bij de omvang van
de opdracht.

271127 Ontwerpbestemmingsplan
Overboeicop 26, Schoonrewoerd
in de gemeente Vijfheerenlanden

1.

2.
3.

270492 Finale kwijting Niemans-procedure 1.

2.
269602 Regionaal Plan Aanpak
Laaggeletterdheid
Arbeidsmarktregio Gorinchem
2020-2024

1.
2.

Besluit
duurzaamheid en kosten.

Geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te verplichten Akkoord.
voor het ontwerpbestemmingsplan "Overboeicop
26 in Schoonrewoerd, gemeente
Vijfheerenlanden;
In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan
"Overboeicop 26 in Schoonrewoerd, gemeente
Vijfheerenlanden";
Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor
zes weken ter inzage te leggen.
De algehele en finale kwijting van de gemeente
Akkoord.
Vijfheerenlanden aan Gabo BV en/of Niemans
Beton BV en/of de heer J. Niemans, die is
weergegeven in de brief d.d. 19 maart 2021, te
bekrachtigen;
De gemeenteraad daarover te informeren met een
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met het Regionaal Plan Aanpak
Laaggeletterdheid Arbeidsmarktregio Gorinchem
2020-2024.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.
Het college gaat onder protest akkoord
en wil met de arbeidsmarktregio
Gorinchem een signaal afgeven aan het
Rijk, dat de regeling niet deugt (conform
standpunt van de VNG). Ondertussen wil
het college inwoners daar niet de dupe

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
van te laten worden.
De raadsinformatiebrief wordt daar op
aangepast.

266830 Kinderopvangtoeslagaffaire

1.

De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de gemeentelijke aanpak van de
kinderopvangtoeslagaffaire .

Akkoord.

262770 Vaststellen Plan van Aanpak
Circulaire Economie

1.

Het Plan van Aanpak Circulaire Economie vast te
stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

2.
262561 Ontwerpbestemmingsplan: Hei- en 1.
Boeicopseweg 139, Hei- en
Boeicop

2.
3.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan 'Hei- en Boeicopseweg 139'
niet noodzakelijk is, omdat de activiteit(en) die
het genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan 'Hei- en
Boeicopseweg 139' in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan 'Hei- en
Boeicopseweg 139' volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en
zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

255715 Stand van zaken asielopgave

1.

De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken van de
asielopgave.

Akkoord.

252968 Strategienota 2021-2025 ‘Samen
voor een afvalvrije en schone
gemeente’

1.

De raad voor te stellen de Strategienota 20212025 ‘Samen voor een afvrije en schone
gemeente’ vast te stellen
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
implementatie van het stappenplan.
De raad voor te stellen dat indien gewenst
afzonderlijk besloten kan worden om stap 3
(invoering van een variabel tarief) vooraf te laten
gaan door een tussentijdse evaluatie en een extra
beslismoment.
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
investering van €6.493.600,- door Waardlanden,
voor de benodigde aanpassingen aan het
inzamelsysteem.
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
eenmalige afkoopsom van €82.500,- voor de
aanpassingen van het inzamelsysteem van de
voormalige gemeente Vianen.
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
eenmalige implementatiekosten van
€1.986.500,-, te verdelen over de jaren 2021 t/m
2023, zijnde de naar rato het aantal
huisaansluitingen toegerekende
implementatiekosten aan gemeente
Vijfheerenlanden.

Akkoord.

2.
.
3.

4.

5.

6.

Het college wil de implementatiekosten à
€105.000 in 2021 doorbelasten in de
afvalstoffenheffing in 2022.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
7.

8.

251414 Beleids- en beheerplan kunst in de 1.
openbare ruimte 2021 - 2024
2.

3.
251032 Beleids-, beheer- en
uitvoeringsplan spelen

1.
2.
3.

Besluit

De raad voor te stellen akkoord te gaan met de
structurele meerlasten te verdelen over de jaren
2021 t/m 2023, zijnde de naar rato het aantal
huisaansluitingen toegerekende
implementatiekosten aan gemeente
Vijfheerenlanden.
Onderliggend besluit en nota onder embargo te
houden, totdat de colleges van B&W van de vier
gemeenten, in afstemming met elkaar (d.w.z. op
eenzelfde dag), de stukken vrijgeven.
De raad voor te stellen het beleids- en beheerplan Akkoord.
kunstwerken in de openbare ruimte vast te
stellen.
Tekstuele wijziging in de inleiding wordt
De raad voor te stellen om als uitgangspunt voor verwerkt.
het beheer van de kunstwerken in de openbare
ruimte conditieniveau 3 als ondergrens vast te
stellen.
De raad voor te stellen binnen de bestaande
begroting het plan uit te voeren.
De raad voor te stellen het beleids-, beheer- en
uitvoeringsplan spelen vast te stellen.
De raad voor te stellen om scenario 1 uit het
beleidsplan, als uitgangspunt voor het beheer- en
uitvoeringsplan vast te stellen.
De raad voor te stellen om vanaf 2022 tot en met
2025 investeringskredieten van € 211.500; €
293.350; € 249.350 en € 260.300 voor
vervanging van speelplaatsen op te nemen in het

Akkoord.
Beslispunt 10 wordt als volgt gewijzigd:
10. De raad voor te stellen over het
restant onderhoudsbudget, te weten in
2021 € 92.226; 2022 € 124.605; 2023
€ 119.339; 2024 € 88.169; 2025 €

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

245677 Plan van aanpak Visie op
Werklandschappen

1.

Besluit

investeringsplan bij de Kadernota 2022.
De raad voor te stellen om extra kapitaallasten,
voor 2023 € 15.267, voor 2024 € 36.437, voor
2025 € 54.432 en voor 2026 € 73.217 te dekken
door te beschikken over het bestaande budget
speelplaatsen.
De raad voorstellen om de afschrijvingstermijn
van 25 jaar zoals opgenomen in de financiële
verordening te wijzigen in 15 jaar.
De raad voor te stellen eenmalig € 22.380
beschikbaar te stellen voor het toepassen van de
(inhaal) afschrijvingstermijn van 15 jaar in plaats
van 25 jaar.
De raad voor te stellen deze lasten te dekken uit
het bestaande budget speelplaatsen.
De raad voor te stellen jaarlijks € 38.305
beschikbaar te stellen voor het herijken van de
jaarlijkse afschrijvingstermijn van 25 naar 15
jaar.
De raad voor te stellen deze lasten te dekken uit
het bestaande budget speelplaatsen.
De raad voor te stellen het restant
onderhoudsbudget, te weten in 2021 € 92.226;
2022 € 124.605; 2023 € 119.339; 2024 €
88.169; 2025 € 95.174; 2026 81.389 toe te
voegen aan de vrije begrotingsruimte.

95.174; 2026 81.389 een besluit te
nemen bij de kadernota.

In te stemmen met plan van aanpak voor het
opstellen van de Visie op Werklandschappen;

Akkoord.

Het volgende beslispunt wordt
toegevoegd:
11. De raad voor te stellen de
bestemmingsreserve “Reserve
Vervanging speeltoestellen”, € 41.879,
te laten vrijvallen en de opbrengsten toe
te voegen aan de algemene reserve.

Zaaknr Onderwerp

228937 Bijdrage Stichting Glasstad
Leerdam

Conceptbesluit
2.

De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

1.

Een principe-uitspraak te doen over het
verstrekken van een bijdrage in de vorm van een
lening van €70.718,00 aan Stichting Marketing
Leerdam Glasstad.
Na dit principebesluit de organisatie opdracht te
geven om bij een positief besluit te onderzoeken
wat de meest wenselijke vorm voor het
verstrekken van deze lening is.

2.

Besluit

Akkoord.

