BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 12 januari 2021

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

221817 Convenant U10-Economic Board
Utrecht-Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij

1.

2.

3.

Besluit

In te stemmen met het convenant U10-Economic Akkoord.
Board Utrecht-Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij voor de periode 20212024.
Een bijdrage van €1,00 per inwoner per jaar
(peildatum 1 januari 2016) beschikbaar te stellen
voor de periode 2021-2024 voor versterking van
de regionale economische structuur door de EBU
en de ROM.
Wethouder Zevenhuizen te machtigen het
Convenant U10-EBU-ROM te ondertekenen voor
de gemeente Vijfheerenlanden.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

4.

De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

219243 Procesomschrijving aanpak
problematisch gedrag
jeugdgroepen gemeente
Vijfheerenlanden

1.

De Procesomschrijving aanpak problematisch
Akkoord.
gedrag jeugdgroepen gemeente Vijfheerenlanden
vast te stellen.
Toe te treden tot de Aanvulling op het
Privacyreglement PGA in verband met de integrale
aanpak van problematisch groepsgedrag en zich
te binden aan de bepalingen van deze Aanvulling.

219227 Asielopgaven

1.

2.

2.

3.
4.

Voor wat betreft de asielopgave op korte termijn
de opties 'geen tijdelijke opvang' (I) en 'tijdelijke
opvang in pand Energieweg 112 Meerkerk' (II) als
realistische opties te beschouwen en hierover de
opinie van de raad te vragen.
Voor wat betreft de asielopgave op middellange
termijn de opties 'geen regionale opvang' (I),
'regionale opvang in pand D.S. Tuijnmanweg 2-6
Vianen in een regio met minimaal Gorinchem en
Molenlanden' (II) en 'kleinschaliger opvanglocatie
in een regio met minimaal Gorinchem en
Molenlanden, eventueel gecombineerd met andere
doelgroepen' (III) als realistische opties te
beschouwen en hierover de opinie van de raad te
vragen.
In te stemmen met de inventarisatie over de
verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders
2021.
Het opinievoorstel asielopgaven voor te leggen

Akkoord met toevoeging van een extra
optie voor de korte en middellange
termijn.
Tekstuele wijziging in overleg met de
portefeuillehouder.
Omwonenden worden geïnformeerd
voordat het opinievoorstel openbaar
gemaakt wordt.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

aan de raad.
213525 Stand van zaken rechtmatige
inkoop tijdelijk personeel

1.

2.

213014 Afboeken debiteuren ten laste van 1.
voorziening Dubieuze Debiteuren
2.

Kennis te nemen van het memo over de stand van Akkoord.
zaken rechtmatige inkoop tijdelijk personeel met
de conclusie dat er geen significante
onrechtmatige inkoop van tijdelijk personeel
wordt verwacht in 2021.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken rechtmatige
inkoop tijdelijk personeel.
Geen verdere invorderingsacties te ondernemen
Akkoord.
met betrekking tot een aantal debiteuren.
Vorderingen voor een bedrag van € 136.214,34 af
te boeken ten laste van aanwezige voorziening
dubieuze debiteuren en verwerken in de
jaarrekening 2020.

