BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 25 februari 2020
Zaaknr Onderwerp

Het college besluit:

107172 Ontwerp Strategische Visie FOCUS 1.
2035
2.
3.

107143 Jaarstukken 2018 gemeente
Vianen

1.

In te stemmen met de antwoorden/reacties op de vragen van commissieleden en
insprekers bij de commissievergadering van 23 januari 2020;
De ontwerp strategische visie FOCUS 2035 vast te stellen
De aangepaste ontwerp strategische visie voor een tweede opiniërende bespreking op 12
maart 2020 door te sturen naar de gemeenteraad met als oplegnotitie het opiniestuk,
antwoorden/reacties (de reactienota) en de bijgestelde visie als bijlage daarbij.

Wethouder Van Middelkoop mandaat te verlenen om de laatste wijzigingen (in verband
met eventueel nog door de accountant aan te leveren cijfermatige en tekstuele correcties)
te verwerken in de jaarstukken 2018 van de gemeente Vianen en zo nodig in het
raadsvoorstel.
2.
De raad voor te stellen:
a. De jaarstukken 2018 van de gemeente Vianen met een totaal financieel nadelig resultaat
van € 37,0 miljoen vast te stellen.
b. In te stemmen met het afsluiten van de niet meer benodigde restantkredieten van de
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Het college besluit:
gemeente Vianen.
c. In te stemmen met het voorstel om het tekort op de jaarrekening 2018 gemeente Vianen te
dekken uit de Algemene reserve.
d. In te stemmen met het voorstel om een bedrag van € 7,0 miljoen te laten vrijvallen uit de
Reserve grondexploitatie en dit te storten in de Algemene reserve ter aanzuivering van (een
deel van) het weerstandsvermogen.
e. Bij de Kadernota 2021 te overwegen de afschrijvingslasten van de investeringen met
betrekking tot de Investeringsagenda Vianen en Zederikse vitale dorpen mee te nemen in de
reguliere begroting en niet langer te dekken uit de Algemene reserve en/of de reserve
Zederikse vitale dorpen.

106554 Bemensing geschillencommissie

1.

De leden van de voormalige bezwaarschriftencommissie rechtspositionele
aangelegenheden te benoemen als leden van de geschillencommissie.

104835 Sociaal Maatschappelijke Agenda
Vijfheerenlanden 2020

1.
2.
3.

De conceptversie van de Sociaal Maatschappelijke Agenda vast te stellen
De Sociaal Maatschappelijke Agenda 6 weken ter inzage te leggen voor inwoners
De Sociaal Maatschappelijke Agenda ter advisering voor te leggen aan de adviesraad
Sociaal Domein

97518

Late verzending WOZbeschikkingen 2020

1.

De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de late verzending van
een deel van de WOZ-beschikkingen voor belastingjaar 2020.

95168

Vaststellen Vitaliteitspact (n.a.v.
besluitvorming 17/12/2019)

1.
2.

Het Vitaliteitspact vast te stellen en in werking te laten treden.
De jaarlijkse via de begroting beschikbaar komende middelen voor seniorenbeleid (€
6.200,-) en leeftijdsbewust personeelsbeleid (€ 42.600,-) in te zetten voor bestrijding van
de kosten van het Vitaliteitspact.
Ter dekking van de resterende kosten - afgerond
€ 30.000 - een voorstel te doen bij eerste bestuursrapportage om de post leeftijdsbewust
personeelsbeleid met € 30.000 te verhogen.
De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren.

3.
4.

