BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 18 februari 2020
Zaakn
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Het college besluit:

89704

Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in
planschade gemeente
Vijfheerenlanden.

1.

105121 Plan van Aanpak Wet
1.
kwaliteitsborging voor het bouwen 2.
104087 Subsidieaanvraag Stichting
Dedecam Leerdam
102545 Uitvoeringsprogramma 2020 en
Uitvoeringsovereenkomst 2020
Omgevingsdienst regio Utrecht

1

Het Plan van Aanpak over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vast te stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.
1. Eenmalig een subsidie te verlenen aan stichting Dedecam Leerdam.
2. De subsidie met een hoogte van €12.000 vast te stellen.
3. Deze subsidie te dekken uit het budget inwonersinitiatieven.

1.
2.
3.

101740 Harmonisatie Onderwijs

De raad voor te stellen om de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.

1.
2.

Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2020 en de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2020
Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen
In de eerste berap 2020 een budget van €18.500 (200 uur á € 92,50) op te nemen ten
laste van de algemene reserve en ten behoeve van geluidsaneringsonderzoeken.
De raad door middel van een raadsinformatiebrief over voorgaand besluit te informeren.
Het Harmonisatiedocument Onderwijs vast te stellen
De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de harmonisatie
onderwijs en het vervolg.
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Het college besluit:

100825 Addendum 2020 Wmo-begeleiding 1.
en Jeugdhulp
2.

3.

4.

2

In te stemmen met de Deelovereenkomst jeugdhulp (voor geheel Vijfheerenlanden)
en maatwerkvoorziening Wmo-begeleiding (voor het grondgebied Vianen) en het daarbij
behorende Addendum 2020.
De burgemeester besluit mevrouw J.M. Smith-Visser, wethouder van de gemeente Houten,
volmacht en machtiging te verlenen om in naam van het college van B&W van de
gemeente Vijfheerenlanden het addendum te ondertekenen en hieruit voortvloeiende
handelingen te verrichten.
De vormgeving van de samenwerking op het gebied van het sociaal domein in de regio
Lekstroom, mede in relatie tot de aanbestedingsrechtelijke aspecten, juridisch te laten
toetsen en de consequenties hiervan in overleg met de regiogemeenten te vertalen in de
juridische vormgeving van deze samenwerking. Over de eventuele verlenging na 2020 pas
te besluiten, nadat er helderheid is over de juridische vormgeving.
De structurele financiële gevolgen van de indexering van prijzen van deelovereenkomsten
inzichtelijk te maken en in de Kadernota 2021 op te nemen. De incidentele financiële
gevolgen van de indexering van prijzen van deelovereenkomsten inzichtelijk te maken in
de tweede Bestuursrapportage.

