BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 16 augustus 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

413513 Binnenstadsvisie Leerdam.

De raad voor te stellen de Binnenstadsvisie Leerdam vast Akkoord, met dien verstande dat het
te stellen.
parkeerbeleidsplan afgerond moet zijn in
2023 in plaats van in 2024. Dit betekent
een herprioritering binnen het
beleidsveld Verkeer, wat ook financiële
consequenties met zich meebrengt in de
meerjarenbegroting.

470985 VHL-pas "Cultuurlijk" voor
gezinnen met minima inkomen.

1. Een VHL-pas onder de naam "Cultuurlijk" voor
minimagezinnen in te voeren;
2. Voor de uitvoering en uitrol van de "Cultuurlijk" VHLpas extra financiering aan Stichting Leergeld AV toe
te wijzen;
3. De kosten te dekken vanuit het structurele budget
voor de aanpak van armoede en schulden
(kostenplaats 66303000 minimabeleid);
4. De Nadere regels budgetsubsidies gemeente
Vijfheerenlanden 2022 gewijzigd vast te stellen en in
werking te laten treden een dag na bekendmaking;
5. De bijlage overzichtsstaat subsidieplafond structurele
budgetsubsidies 2023 van de Nadere regels
budgetsubsidies gemeente Vijfheerenlanden 2022
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Akkoord.
De structurele dekking moet als
aandachtspunt meegenomen worden in
de Kadernota 2024.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

gewijzigd vast te stellen;
6. De gemeenteraad te informeren middels een brief.
476525 Handhaving kinderopvang

De houder van een kinderopvang een bestuurlijk boete
Akkoord.
op te leggen van € 2.000 voor het overtreden van artikel
1.48d derde lid en 1.50 vierde lid van de Wet
kinderopvang bij één van zijn locaties.

481250 Benoemingsbesluit lid ASD

Een nieuw lid te benoemen voor de Adviesraad Sociaal
Domein voor een periode van 4 jaar vanaf 1 september
2022 tot 1 september 2026.

Akkoord.

483044 Uitvoeringsagenda Wonen.

1. De uitvoeringsagenda Wonen vast te stellen.
2. De raad met een raadsinformatiebrief hierover te
informeren.
3. Onze partners op het gebied van Wonen en Bouwen
hierover met een brief te informeren.

Akkoord, op voorwaarde dat in de
raadsinformatiebrief de volgende extra
uitleg wordt opgenomen:
1. Benoemen van een duidelijke link
met het coalitieakkoord en de
ambities die hierin worden genoemd
op het gebied van woningbouw (nl.
het realiseren van betaalbare
woningen);
2. Een toelichting dat de financiële
component voor betaalbare
woningen in een separaat
raadsvoorstel nader wordt vertaald
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Wethouder Bel onderzoekt de prognose
v.w.b. onderwijs in de dorpen en kernen
en waar en op welke termijn zich risico’s
zouden kunnen voordoen. Actie:
Wethouder Bel.

497869 Herstelbesluit: 1e herziening
Hoef en Haag.

1. De raad voor te stellen op grond van artikel 6:19 van Akkoord.
de Algemene wet bestuursrecht het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan met de
plannaam '1e herziening Hoef en Haag' en met de
planidentificatie NL.IMRO.1961.bpHH1eherzieningVG02 met de bijbehorende bestanden in
elektronische vorm op ondergeschikte onderdelen te
wijzigen conform de nota Herstelbesluit;
2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge
verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen,
waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 10
april 2020.

499768 Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023.

1. Werkgeversstandpunt gemeente Vijfheerenlanden
inzake de arbeidsvoorwaardennota 2023 te bepalen
door:
 volledig in te stemmen met de bij ledenbrief van
27 juni 2022 door de VNG voorgelegde
arbeidsvoorwaardennota 2023 (inclusief de daarin
opgenomen beperking van de bovenwettelijke
sociale zekerheid), dan wel
 in te stemmen met de bij ledenbrief van 27 juni
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Akkoord met beslispunt 1 bullet 2:
 In te stemmen met de bij ledenbrief
van 27 juli 2022 door de VNG
voorgelegde arbeidsvoorwaardennota 2023, met uitzondering van het
gedeelte dat betrekking heeft op de
beperking van de bovenwettelijke
sociale zekerheid.
Akkoord met beslispunt 2.
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2022 door de VNG voorgelegde arbeidsvoorwaardennota 2023, met uitzondering van het
gedeelte dat betrekking heeft op de beperking van
de bovenwettelijke sociale zekerheid;
2. De gemeentesecretaris het standpunt van de
gemeente Vijfheerenlanden aan de VNG te laten
overbrengen door middel van elektronisch stemmen
conform de procedure ledenraadpleging
arbeidsvoorwaardennota 2023.
502782 Lexmond west/ beslissing op
bezwaar vestiging Wvg,

1. De raad voor te stellen om het bezwaar van
Akkoord.
belanghebbende tegen het raadsbesluit van 21 april
2022 om op meerdere percelen in Lexmond west op
grond van art. 5 Wvg het voorkeursrecht te vestigen,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. De raad voor te stellen om het bezwaarschrift van
niet-grondeigenaar tegen het besluit van 21 april
2022 om op meerdere percelen in Lexmond west op
grond van art. 5 Wvg het voorkeursrecht te vestigen
niet-ontvankelijk te verklaren.

501096 Projectbudget huisvesting
statushouders.

1. Kennis te nemen van de mogelijkheden om uit te
Akkoord.
komen op een kostenneutrale ontwikkeling van de
locatie Monnikendreef;
2. De raad voor te stellen om een uitvoeringskrediet van
€ 1,6 miljoen ter beschikking te stellen ter realisering
van extra opvang van 50-70 statushouders binnen de
gemeente Vijfheerenlanden, waaronder op de locatie
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Monnikendreef 4;
3. De raad voor te stellen om het uitvoeringskrediet te
dekken uit de van het Rijk in december 2021
ontvangen subsidie van 1,6 miljoen euro;
4. 24 tijdelijke woningen (eenpersoons – en eengezins)
op de Monnikendreef 4 voor de periode van 15 jaar te
laten realiseren en verhuren door LekstedeWonen
aan 19 statushouders en 19 starters, gereed eind
2023;
5. De bestaande woning op Monnikendreef 4 aan te
passen voor bewoning en laten verhuren en beheren
door LekstedeWonen aan gezin van in totaal 10
statushouders, gereed eind 2022;
6. De raad voor te stellen om de benodigde units voor
de flexibele woningen vooruitlopend op de ruimtelijke
procedure al te laten bestellen in september 2022 (na
raadsbesluit) en het kostenrisico te accepteren;
7. De ruimtelijke procedure voor Monnikendreef 4 te
Vianen te starten.
501103 Tegemoetkoming dorpshuizen en 1. Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van €
wijkgebouwen met coronabudget
37.150 toe te kennen aan de stichtingsbesturen van
eerste helft 2022.
onze dorpshuizen en wijkgebouwen, omdat deze
aanvragen de urgentie hebben die de mandaatregeling vereist om de gelden vrij te geven met een
collegebesluit;
2. De gelden te verdelen naar behoefte van de
verschillende dorpshuizen (conform de aanvragen);
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Akkoord.
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3. De dorpshuisbesturen die een openeinde-regeling
hebben uit te sluiten van deze tegemoetkoming;
4. De tegemoetkomingen te dekken uit de reserve
Coronacrisis;
5. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.
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