BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 13 juli 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

310764 Afspraken huisvesting
arbeidsmigranten met
Nederlandse Fruittelers
Organisatie

1.

Akkoord.

2.
309009 Aanwijzing regionale
toezichthouder rechtmatigheid
Wmo/ Jeugd

1.

De werkafspraken opgenomen in de notitie
"meedenken in het beleid huisvesting
arbeidsmigranten gemeente Vijfheerenlanden"
tussen de gemeente Vijfheerenlanden en
Nederlandse Fruittelers Organisatie Fruit vast te
stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

De heer R. Belonje, mevrouw E. Kuru en de heer Akkoord.
A.G. Schuijl, allen in dienst bij de gemeente
Nieuwegein, aan te wijzen als toezichthouder
rechtmatigheid op grond van de Wmo 2015 en de
Verordening Jeugdhulp Gemeente

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

Vijfheerenlanden.
308628 Uitspraak Gerechtshof in Hoger
Beroep aanbesteding WEB-WI

1.

2.
3.
308337 Steunpakket corona Welzijn en
Leefstijl en subsidie
welzijnsorganisaties

1.

2.

3.
307985 Inkoopstrategie Wmo Individuele
begeleiding

1.

De gecombineerde Europese aanbesteding voor
Akkoord.
de formele educatietrajecten onder de Wet
Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en
de leerroutes B1 en Z onder de Wet Inburgering
(WI) conform uitspraak Gerechtshof voornemens
te gunnen aan IVIO-Integratie BV, voor de periode
2021-2022, met optie tot verlenging.
Da Vinci College conform uitspraak Gerechtshof
uit te sluiten van de aanbesteding.
De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.
De uitvoering van de 2e en 3e actielijn van het
Akkoord.
steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
te beleggen bij de welzijnsstichtingen SamenDoen Het college wil in een persbericht
en Welzijn Vianen op basis van het door hen
aandacht besteden aan dit besluit.
ingediende voorstel;
Voor de uitvoering van de twee actielijnen aan de
penvoerder SamenDoen € 250.000,- subsidie te
verlenen voor de periode van augustus 2021 t/m
december 2022;
De raad te informeren over de uitvoering met een
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met de Inkoopstrategie Wmo
Individuele Begeleiding en in Lekstroomverband
door te gaan met deze inkoopstrategie, onder de
voorwaarde dat de uitwerking van de

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.
4.

5.



306198 Afhandeling Regeling Reductie
Energie Woningen (RREW)

1.

2.

Besluit

inkoopprocedure en de implementatie een
juridische toets op rechtmatigheid positief
doorstaat en dat u het resultaat van de financiële
impactanalyse en impactanalyse Sociaal Team in
het najaar van 2021 kunt aanvaarden.
Het cliëntervaringsonderzoek zoals opgenomen in
de inkoopstrategie uit te voeren in samenwerking
met zorgaanbieders.
Een formele adviesaanvraag uit te brengen aan de
Adviesraad Sociaal Domein.
Een bedrag van € 51.280,- beschikbaar te stellen
voor de projectorganisatie van de inkoop Wmo en
Jeugd voor de periode 1 juli 2021 t/m 31
december 2021;
Dit als volgt te dekken:
€ 25.640,- ten laste van het budget 66711000
Maatwerkdienstverlening 18+ / 438110
Uitbestede werkzaamheden;
€ 25.640,- ten laste van het budget 66721000
Maatwerkdienstverlening 18- / 438110 Uitbestede
werkzaamheden.
Het Regionaal Energieloket (REL) een incidentele Akkoord.
subsidie te verstrekken voor de uitgifte en
verzilvering van de vouchers als onderdeel van de
RREW regeling.
Een mandaat te verlenen aan de ambtelijk
opdrachtnemer voor de uitvoering van de
Regeling Reductie Energie Woningen (RREW).

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

303914 Anticiperen op Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen

1.

2.

3.

4.

5.

Besluit

De gemeentelijke vorderingen van ouders die
Akkoord.
gedupeerd zijn door de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben
op het forfaitaire bedrag van €30.000,-,
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te
schelden.
De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het
gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde
artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen.
Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast
met de invordering van gemeentelijke belastingen
de kwijtschelding ambtshalve verleent als het
gaat om vorderingen genoemd in het beoogde
artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen.
De gemeenteambtenaar belast met de invordering
van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van
een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder
te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare
beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige
toepassing is.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met
ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking en is van kracht tot het moment
dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in
werking treedt.

Zaaknr Onderwerp

295742 Beleidsregel oplaadpunten
elektrische auto's

Conceptbesluit
6.

Te onderzoeken of de gemeente Vijfheerenlanden
nadere compensatie moet treffen voor
gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

1.

De beleidsregel vast te stellen ten aanzien van
verzoeken van bedrijven en particulieren om
oplaadpalen voor elektrische auto's in de
openbare ruimte te plaatsen;
Een faciliterende rol te vervullen ten aanzien van
verzoeken van aanbieders van laadpalen om
laadpalen voor elektrische auto's in de openbare
ruimte te plaatsen, door openbare ruimte
beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een
oplaadpaal conform de beleidsregel oplaadpunten
elektrische auto's.

2.

Besluit

Akkoord.

