BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 7 januari 2020
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

98277

Mandaatbesluit GGDrU t.b.v.
uitvoering Wet verplichte ggz

1.

De Directeur Publieke Gezondheid GGDrU te
Akkoord.
mandateren om artikel 5:1 en 5:2 van de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg uit te
voeren, door het mandaatbesluit aan de Directeur
Publieke Gezondheid GGDrU te wijzigen..

97423

Financiering 75 jaar Vrijheid

1.

In te stemmen met het -concept- projectplan 75
jaar Vrijheid Vijfheerenlanden;
Bij de eerstvolgende bestuursrapportage €20.000
bij te ramen om dit financieel mogelijk te maken;
De raad hierover te informeren via een
raadsinformatiebrief.

2.
3.

Besluit

Akkoord.
Het college besluit de kosten te dekken
uit de post onvoorzien.
Onderzocht wordt of het goedkoper kan
en of dekking nog gevonden kan worden
in inwonersinitiatieven. De

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
initiatiefnemer moet daarvoor dan een
aanvraag indienen.

95613

Subsidieverlening 2020
Sportstichting Lexmond,
onderdeel dorpshuis Het Bosch

1.
2.

3.

94022

Beleidsregel Opiumwet en
hennepconvenant 2019-2022

1.
2.
3.

90377

Vaststelling Regelingen voor de
basisregistratie persoonsgegevens
(BRP)

De begroting 2020 van Sportstichting Lexmond,
Akkoord.
onderdeel dorpshuis Het Bosch, goed te keuren.
Op grond van 4:57 lid 3 Awb een terugvordering
van €23.000 voor de aanschaf van zonnepanelen
met de verleende subsidie 2018 door de
Sportstichting Lexmond, onderdeel dorpshuis Het
Bosch te verrekenen met de subsidieverlening van
2020.
Conform de concept-subsidiebeschikking over het
jaar 2020 een productsubsidie van € 98.009 te
verlenen aan Sportstichting Lexmond, onderdeel
dorpshuis Het Bosch, voor de in dit voorstel
genoemde activiteiten.
In te stemmen met het Hennepconvenant 20192022.
Kennis te nemen van het voornemen van de
burgemeester om het beleid vast te stellen op
grond van artikel 13b van de Opiumwet.
De gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsinformatiebrief

1. De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie
personen gemeente Vijfheerenlanden vast te
stellen.

Akkoord.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2. De Regeling beheer en toezicht basisregistratie
personen gemeente Vijfheerenlanden inclusief de
Aanwijzing beheersfunctionarissen vast te stellen.
88169

Jongerenloket Vijfheerenlanden

1.
2.

Een Jongerenloket Vijfheerenlanden te starten.
De bijbehorende kosten ad. € 55.000,- te dekken
uit 64304000 Onderwijs – Leerplicht

Akkoord.

