BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 2 maart 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

234905 Afhandeling Wob-verzoek inzake
LACO International B.V.

1.

Het (eerste deel) van het Wob-verzoek d.d. 16
oktober 2020 van LACO International B.V. af te
handelen.
Wethouder Tirtsa Kamstra te mandateren tot
verdere afhandeling van het onder 1. bedoelde
Wob-verzoek.

Akkoord.

De raad voor te stellen het wijzigingsbesluit
Marktverordening Vijfheerenlanden 2021 vast te
stellen;
Het wijzigingsbesluit Reglement week- en
minimarkten vast te stellen, onder voorbehoud
van vaststelling van het wijzigingsbesluit
Marktverordening door de raad.

Akkoord.

2.

239837 Wijziging marktreglement en
marktverordening

1.
2.

Zaaknr Onderwerp
230239 Vervolg op uitspraak kort geding
aanbesteding WEB-WI

166553 Nieuwe abri’s Vijfheerenlanden

Conceptbesluit
1. De gecombineerde Europese aanbesteding voor de
formele educatietrajecten onder de Wet Educatie
Beroepsonderwijs en de leerroutes B1 en Z onder
de Wet Inburgering conform uitspraak rechter
voornemens te gunnen aan het DaVinci college te
Gorinchem, voor de periode 2021-2022, met optie
tot verlenging.
2. IVIO-Integratie BV en DaVinci college hierover te
informeren met een brief.
3. De pers te informeren met een persbericht.
4. De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.
1.
2.

3.
4.

Besluit
Akkoord.
Bij verlenging in 2022 zal de reguliere
aanbestedingsprocedure worden
gevolgd.

Nieuwe abri’s (zelfde type) aan te schaffen voor
Akkoord.
de hele gemeente via een aanbesteding.
Beheer, onderhoud en schadeherstel en reclameexploitatie van alle gemeentelijke abri’s te gunnen
aan één exploitant, die aan de gemeente een
jaarlijkse vergoeding afdraagt, en de
kapitaallasten van de investering te verrekenen
uit de afdracht van de exploitant.
Aan de gemeenteraad voor te stellen een krediet
beschikbaar te stellen van € 540.000 om nieuwe
abri’s aan te schaffen.
Aan de gemeenteraad voor te stellen om de
kapitaallasten € 27.300 met ingang van 2023 te
dekken door de opbrengsten van de exploitatie
inkosten van de abri's.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

211837 Afhandeling enkelvoudige
omgevingsvergunningen milieu
door ODRU

1.

De afhandeling van enkelvoudige
omgevingsvergunningen milieu per direct bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) neer te
leggen.
De werkafspraken daarover vast te leggen in een
brief aan de ODRU.

Akkoord.

Het strategisch informatieveiligheidsbeleid 20212023 vast te stellen.
De beveiligingsbeheerders aan te stellen zoals
opgenomen in bijlage 1 van het strategisch
informatieveiligheidsbeleid 2021-2023.

Akkoord.

2.
235283 Strategisch
informatieveiligheidsbeleid 20212023

1.
2.

de portefeuillehouder Financiën stemt
risicobeheer nog af met de
concerncontroller.
De RIB kan verstuurd worden als er
overleg is geweest met de griffie over
wat er in de brief staat over de griffie en
de raad.

