BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 23 juni 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

140339 Jaarverslag Gegevensbescherming 1.
2019
2.

3.
137933 Vaststellen beleidsplan Honden
2020 - 2024

1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van het Jaarverslag
Gegevensbescherming 2019;
Het jaarverslag zowel intern als extern te
publiceren;
Het jaarverslag ter informatie aan de raad toe te
sturen.

Besluit
Akkoord.

Het beleidsplan honden 2020 - 2024 vast te
Akkoord.
stellen.
Het budget, conform het plan, vanaf 2021 te
verlagen en dit op te nemen in de begroting 2021.
De raad middels een raadinformatiebrief te
informeren.
Voor het vaststellen van het beleidsplan geen

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

inspraakprocedure te volgen.
147830 Vaststelling Werkkostenregeling
(WKR) voor Wsw-ers

1.

145191 Ontsluiting Lekdijk 26, 27 en 28 te 1.
Ameide
2.

3.
140471 Aanvraag Maatje
Vijfheerenlanden/SamenDoen
vrijwillige schuldhulpverlening
(corona)

1.

104708 Gedeeltelijke intrekking
aanwijzingsbesluit camperplaatsen
Vijfheerenlanden

1.

2.

In te stemmen met het formeel vaststellen van de Akkoord.
te hanteren Werkkostenregeling (WKR) voor Wswmedewerkers.
Geen ontsluitingsweg te laten aanleggen ten
behoeve van Lekdijk 26, 27 en 28 te Ameide.
Een afsluitbare paal te laten plaatsen ter
vervanging van de paal nabij Liesveldweg 1
Ameide, mits de omwonenden zelf voor een
beheerder van de sleutel zorgen.
Als dat de omwonenden niet lukt blijven de palen
staan en worden ze niet meer weggehaald.

Akkoord.

Maatje Vijfheerenlanden voor het jaar 2020 een
aanvullende subsidie van € 4.915,- te
verstrekken.
De (aanvullende) aanvraag van Maatje
Vijfheerenlanden voor het jaar 2021 aan de
gemeenteraad voor te leggen in het Actieplan
Armoede en Schulden.

Akkoord.

Het aanwijzingsbesluit van 28 maart 2017 om
enkele parkeerplaatsen te Vianen aan te wijzen
als parkeerplaatsen waar overnacht mag worden,
gedeeltelijk in te trekken, voor zover dit geldt
voor de parkeerplaatsen P1 en P2.

Akkoord.

140058 Borging investeringsbudget sociaal 1.Bij de behandeling van de Jaarrekening 2019 een
domein 2020
expliciet besluit op te nemen dat € 432.000, conform

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
de Kaderbrief 2019, wordt onttrokken aan de reserve
sociaal domein als dekkingsbron voor het doen van de
in het besluit van 12 december 2019 genoemde
uitgaven.
2. Het restant ter grootte van € 196.000 uit de reserve
Zederikse vitale dorpen en het deel van
Investeringsagenda dat betrekking heeft op het sociaal
domein, te storten in de reserve sociaal domein.
3. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Besluit

