BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 28 januari 2020

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

102219 Vaststelling normenkader 2019

1.
2.

Besluit

Het normenkader 2019 Vijfheerenlanden vast te
Akkoord.
stellen.
De auditcommissie door middel van een brief over
dit besluit te informeren.

101497 Naamgeving openbare ruimte
(aanpassing contour)

1.

Een wijziging in de contour voor de eerder
vastgestelde openbare ruimte “Maatgraaf” te
Hagestein door te voeren ten behoeve van het
ontsluiten van een nieuwe, tijdelijke school in
Hagestein.

Akkoord.

101344 Naamgeving openbare ruimten in
project Broekgraaf (fase 5) te
Leerdam

1.

De openbare ruimtenaam "Potoven", onderdeel
van plan "Broekgraaf", vast te stellen.
De contouren van eerder vastgestelde openbare
ruimten (Kuiloven, De Wan en Smeltoven) aan te

Akkoord.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

passen.
101093 Overeenkomst 'Mijn SVn' met
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting i.v.m. de
blijverslening

1.

99911

1.

Aanpassing Nadere Regels
Subsidie Inwonersinitiatieven
Vijfheerenlanden

2.

2.
3.
4.

98348

Gemeentelijke reactie op concept- 1.
ontwerp POVI en -verordening
2.

3.

De overeenkomst 'Mijn SVn' met stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
(SVn) aan te gaan.
Wethouder M.F.M. Verweij een volmacht te
verstrekken door de burgemeester om tot
ondertekening van deze overeenkomst over te
gaan.

Akkoord.

Nadere Regels Subsidie Inwonersinitiatieven
Vijfheerenlanden te wijzigen.
Meerjarige inwonersinitiatieven maximaal 3 jaar
te subsidiëren.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
De raad de Halfjaarrapportage
inwonersinitiatieven jul - dec 2019 toe te zenden
als bijlage bij de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

De schriftelijke reactie van U10 op het conceptontwerp POVI en de bijbehorende verordening te
onderschrijven.
De brief van het College met in de bijlage haar
inhoudelijke reactie op het concept-ontwerp POVI
en de verordening uiterlijk 30 januari 2020 aan
GS toe te sturen.
De raad middels een afschrift van beide
schriftelijke reacties (U10 en College) aan GS te
informeren.

Akkoord.

Bij besluitpunt 3 komt een begeleidend
schrijven.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

96136

Incassoreglement gemeentelijke
belastingen

1.

Het Incassoreglement gemeentelijke belastingen
vast te stellen.

Akkoord.

96133

Leidraad Invordering
Vijfheerenlanden 2020

1.

De Leidraad Invordering 2020 vast te stellen.

Akkoord.

96052

Visie Mobiliteitsplan
Vijfheerenlanden

1.

De visie van het Mobiliteitsplan ter vaststelling
voor te leggen aan de raad

Akkoord.

81153

Visie op control in
Vijfheerenlanden

1.

De visie op control in Vijfheerenlanden
vaststellen.
Deze visie ter informatie aan te bieden aan de
auditcommissie van de raad.

Akkoord.

2.
80475

Financiële tegemoetkoming
Zorghuis Kedichem 2020

1.

2.
3.
4.
79578

Integraal Veiligheidsbeleid 20202022 "Samen werken aan
veiligheid"

1.
2.

Een eenmalige financiële tegemoetkoming van
Akkoord.
€15.000,- aan Zorghuis Kedichem (ZHK) in de
vorm van een renteloze lening te verstrekken voor
de respijtzorgactiviteiten.
Met het Zorghuis Kedichem een
geldleningsovereenkomst af te sluiten.
Terugbetalingsafspraken met het zorghuis te
maken om binnen een jaar het bedrag terug te
betalen.
Zorghuis Kedichem met een brief te informeren
over het collegebesluit.
In te stemmen met het concept-Integraal
Akkoord.
Veiligheidsbeleid 2020-2022 "Samen werken aan
veiligheid",
De gemeenteraad voor te stellen om het Integraal

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
Veiligheidsbeleid 2020—2022, inclusief de daarin
opgenomen prioriteiten, vast te stellen.

Besluit

