BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 21 juni 2022
Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

440474

1.

Concept-samenwerkingsovereenkomst inzake de
aanleg van breedband
netwerken.

2.

3.

444980

Prioriteitsstelling in verband
met werkdruk organisatie.

1.
2.

1

Besluit

In te stemmen met de conceptAkkoord.
samenwerkingsovereenkomst inzake
de aanleg van breedband netwerken;
De hardheidsclausule uit de Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Vijfheerenlanden
(AVOI) toe te passen voor het
hanteren van een afwijkend
degeneratietarief in geval een samenwerkingsovereenkomst wordt
gesloten;
De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief op de hoogte te
brengen.
Prioriteiten te stellen in de uitvoering
van werkzaamheden door de
organisatie;
De raad hierover te informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.

Het overzicht van prioriteitstelling, waarin per beleidsveld
de mogelijke prioritering wordt benoemd, wordt op basis
van de bespreking in het college genuanceerd en op een
aantal punten aangepast. Het college benadrukt het
belang van brede en transparante communicatie richting
alle inwoners. Ook is het belangrijk dat afspraken en
beloftes richting de inwoners moeten worden
nagekomen.

Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
Het college toont begrip voor de noodzaak van het
stellen van prioriteiten, maar vindt het spijtig dat
hierdoor het ambitieniveau van het college (en dat van
de raad) naar beneden moet worden bijgesteld.
Het college besluit:
 Akkoord te gaan met beslispunt 1 en 2, met dien
verstande dat het overzicht van prioriteitstelling en
de raadsinformatiebrief beide worden aangepast op
basis van de bespreking van dit onderwerp door het
college. De raadsinformatiebrief wordt aangepast in
overleg met portefeuillehouder Van Montfoort.


445298

Ontwerpbestemmingsplan
Lekdijk 8-10, Tienhoven aan
de Lek (4 woningen).

1.

2.
3.

2

Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op
te stellen voor het ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 8-10, Tienhoven
aan de Lek;
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 8-10,
Tienhoven aan de Lek;
Het ontwerpbestemmingsplan
overeenkomstig artikel 3.8 van de

Een extra beslispunt 3 toe te voegen:
3. Er wordt een persbericht opgesteld dat
voorafgaand aan publicatie ter beoordeling wordt
voorgelegd aan het college.

Akkoord.

Zaaknr. Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

Wet ruimtelijke ordening zes weken
ter inzage te leggen.
453287

Geen btw-terugvraag
investering nieuwbouw
dorpshuis De Schakel
Leerbroek.

Af te zien van de theoretische mogelijkheid Akkoord.
om Stichting Dorpshuis De Schakel btw
over investeringskosten in dorpshuis De
Schakel in Leerbroek terug te laten vragen.

457271

Jaarverslag toezicht
kinderopvang 2021.

1.
2.

3

Het jaarverslag Kinderopvang 2021
vast te stellen en in te dienen bij de
Inspectie van het Onderwijs;
De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.

Akkoord.

