BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 24 mei 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

342578 Ontwerpwijzigingsplan Achterkade 1.
25 Vianen
2.

3.

385056 Project Verduurzamen Helsdingen
Sport en Cultuur.

1.

2.

1

Besluit

In te stemmen met het ontwerp wijzingsplan
Akkoord.
'Achterkade 25';
Het ontwerp wijzigingsplan overeenkomstig artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening voor 6
weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder
zienswijzen kan indienen;
Na afloop van de zienswijzenperiode het
wijzigingsplan, indien geen zienswijzen zijn
ingediend, via een separaat collegebesluit ter
ondertekening aan te bieden aan de
gemeentesecretaris en de burgemeester,
waarmee het wijzigingsplan wordt vastgesteld.
De raad voor te stellen een investeringskrediet
Akkoord.
beschikbaar te stellen van € 532.400 (incl. BTW)
om Helsdingen Sport en Cultuur in 2022 verder te
verduurzamen;
De raad voor te stellen, de bijbehorende
kapitaallasten vanaf jaar 2023 € 38.155 te dekken
uit kostenplaats SC Helsdingen;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.
4.
5.
6.

409120 Ontwerp-Begrotingswijziging
2022, ontwerp-Programmabegroting 2023-2026, ontwerpJaarrekening 2021 RAZU.

1.

2.

425937 Ontwerpbestemmingsplan:
Lakerveld 133-135, Lexmond.

2

1.

Besluit

De eventueel te verkrijgen subsidies (o.a. SDE en
SPUK) in mindering te brengen op het
investeringsbedrag van € 532.400;
In afwijking van de gids proportionaliteit, een
enkelvoudige onderhandse procedure te starten;
Vooruitlopend op goedkeuring door de raad
opdracht te verlenen, zodat realisatie in 2022
haalbaar is (i.v.m. levertijden materialen);
De raad hierover met een raadsinformatiebrief te
informeren.
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp-Begrotingswijziging 2022,
ontwerp-Programmabegroting 2023-2026,
ontwerp-Jaarrekening 2021 RAZU van het
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU);
De raad voor te stellen de hogere gemeentelijke
bijdrage over 2022 ad € 18.785,-- aan het
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te verantwoorden
in de 2e Bestuursrapportage 2022 en in de
Begroting 2023 op kostenplaats Historisch archief.

Akkoord.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.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 "Lakerveld 133-135, Lexmond"

Akkoord.

Voor wat betreft deze portefeuille is
wethouder Van der Velden als
vakwethouder verantwoordelijk.
Burgemeester Fröhlich heeft zitting in
het bestuur van RAZU. Voorafgaand aan
bestuursvergaderingen stemmen zij
samen zaken af.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.

429291 1e Bestuursrapportage 2022.

1.
2.
3.
4.

429357 Samenwerkingsconvenant aanpak
woonoverlast Vijfheerenlanden
2022.

1.

2.

3

Besluit

niet noodzakelijk is;
Met het ontwerpbestemmingsplan "Lakerveld 133135, Lexmond" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Lakerveld 133135, Lexmond" volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor mogelijke
zienswijzen.
De raad voor te stellen de 1e bestuursrapportage Akkoord.
2022 met een nadelig saldo van € 3.661.000 vast
te stellen;
De raad voor te stellen de begrotingswijziging op
programma's, reserves en budgetneutraal uit het
hoofdstuk Begrotingswijziging vast te stellen;
De raad voor te stellen het negatieve resultaat
van € 3.661.000 te onttrekken aan de Algemene
reserve en toe te voegen aan de exploitatie;
Het college stelt de financiële mutaties met een
bedrag van € 25.000 tot € 50.000 vast.
Een samenwerkingsconvenant m.b.t. aanpak
woonoverlast Vijfheerenlanden 2022 aan te gaan
met de woningcorporaties binnen onze gemeente
(Fien Wonen, LEKSTEDEwonen, Kleurrijk Wonen)
en de politie-eenheid Midden-Nederland;
in te stemmen met de modelverwerkersovereenkomst aanpak woonoverlast.

Akkoord.
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