BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 26 mei 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

127751 1e bestuursrapportage 2020

1.

Akkoord.

2.

3.
4.

De 1e bestuursrapportage 2020 te beoordelen en
nog gewenste aanpassingen te benoemen.
Het bijgevoegde concept raadsvoorstel en concept
raadsbesluit te beoordelen en te komen tot
definitieve versies in de collegevergadering van
26 mei.
De uitkomsten van de voorgaande 2 punten te
laten verwerken en daarmee de raadversie van de
1e bestuursrapportage vast te stellen
Het concept van bijlage 2 van de 1e
bestuursrapportage 2020 te beoordelen over de
verwerkte effecten van de corona-crisis en een
raadversie daarvan vast te stellen

Wethouders geven tekstuele
aanpassingen door. Deze worden
verwerkt.
De tekst over Coronaeffecten wordt
uitgebreid onder meer met de effecten
op Afvalverwerking. De gedetailleerde
bijlage wordt niet toegevoegd aan de
raadsversie.
Raadsvoorstel wordt in overleg met de
portefeuillehouder aangepast.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
Het college spreekt af om in 2020 niet
vroegtijdig vastgoed te verkopen om
daarmee een eenmalige baat in te
boeken. Het college spreekt af dit in
2021 doen.

127261 Managementletter 2019 gemeente 1.
Vijfheerenlanden
2.

Kennis te nemen van de managementletter 2019.
Deze managementletter middels een
aanbiedingsbrief aan te bieden aan de
auditcommissie van de gemeenteraad.

Akkoord.

126452 Subsidieregeling Beschermd
Wonen 2020

De Subsidieregeling Beschermd wonen 2020 vast
te stellen.
Kennis te nemen van de beleidsregels behorende
bij de Subsidieregeling Beschermd Wonen 2020.

Akkoord.

€ 20.000 op nemen in de 1e bestuursrapportage
2020 voor de hertaxatie van de verzekerde
objecten en inventaris.

Akkoord.

1.
2.

126363 Hertaxatie gemeentelijke opstallen 1.
en inventaris
125201 Aanvraag extra budget voor
project Overgang naar
Gebruiksoppervlakte (GBO)
124979 Medewerker Verzekeringen

Het financiële risico voor de gemeente
wordt opgenomen in de risicoparagraaf
van de Begroting 2021.

1. Een extra bedrag van € 90.805,- ,- op te
Akkoord.
nemen in de 1e bestuursrapportage 2020 ten
behoeve van het project Overgang naar
Gebruiksoppervlakte (GBO).
1.

2.

De functie van een medewerker verzekeringen in
te lenen bij de gemeente Molenlanden onder
voorbehoud dat de raad akkoord gaat met
beslispunt 2.
De dekking van de jaarlijkse loonsom voor de

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

medewerker verzekeringen ad € 29.000 mee te
nemen bij de eerste Bestuursrapportage.
124159 Vaststellen definitief plan van
aanpak economische visie
Vijfheerenlanden

1.

Het plan van aanpak economische visie
Vijfheerenlanden, inclusief de voorgestelde
tekstwijzigingen, definitief vast te stellen.

121137 Asiel, huisvesting en integratie
nieuwkomers

1.

In te stemmen met de 'bestuursovereenkomst
Akkoord.
asiel, huisvesting en integratie nieuwkomers regio
Utrecht', met dien verstande dat de bijlage met
de voor onze gemeente geldende uitzonderingen
(genoemd in het overzicht) daarvan deel uitmaakt
dan wel in een apart convenant wordt vastgelegd.
In te stemmen met het 'Plan van Aanpak asiel,
huisvesting en integratie nieuwkomers regio
Utrecht'.
Kennis te nemen van het financiële kader van de
nieuwe Wet Inburgering.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

2.
3.
4.
119255 Beheerregeling informatiebeheer
gemeente Vijfheerenlanden 2020

1.
2.

3.

Akkoord.

De verantwoordelijkheden en taken ten aanzien
Akkoord.
van het gemeentelijk informatiebeheer vast te
leggen.
De verantwoordelijkheden en taken van
toepassing te laten zijn op alle archiefbescheiden
en geen onderscheid te maken tussen te bewaren
en te vernietigen bescheiden.
Hiervoor een beheerregeling informatiebeheer
vast te stellen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
4.
5.

Een breed Strategisch Informatieoverleg (SIO) in
te stellen.
De besluiten informatiebeheer van de voormalige
gemeenten in te trekken.

Besluit

