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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

156849 Beloningsbeleid WSWmedewerkers

1.

In te stemmen met het formeel vaststellen van
het door WIL voorgestelde beloningsbeleid voor
WSW-medewerkers.

Akkoord.

142485 Hazelaarplein, overeenkomst tot
aankoop, verkoop en zakelijk
recht

1.

In te stemmen met de overeenkomst tot aankoop, Akkoord.
verkoop en zakelijk recht ruilovereenkomst tussen
de gemeente Vijfheerenlanden en Waterschap
Rivierenland.

154100 Ontwerpbestemmingsplan:
Achterweg 41, Hagestein

1.

Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.Akkoord.
aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit
bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het
opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor
het bestemmingsplan "Achterweg 41, Hagestein"
niet noodzakelijk is, omdat de activiteit(en) die
het genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.
3.

150405 Ledenraadpleging door VNG over
achtervang WSW (Lbr. 20/028)

1.

Besluit

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu heeft;
Met het ontwerpbestemmingsplan "Achterweg 41,
Hagestein" in te stemmen;
Het ontwerpbestemmingsplan "Achterweg 41,
Hagestein" volgens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.
In te stemmen met het voorstel van de VNG om
Akkoord.
de marktwaarde van de sociale huurwoningen van
de woningcorporaties als verdeelsleutel te
hanteren voor het gedeelte van de geborgde
geldleningen, waarover de gemeente direct risico
loopt en het toepassen per 1-1-2021 van de
marktwaarde van de sociale huurwoningen van de
woningcorporaties als verdeelsleutel voor nieuwe
leningen (inclusief herfinancieringen) en voor
bestaande leningen.

153681 Integraal Uitvoeringsplan Integrale 1.
Veiligheid 2020-2021
2.

Het Integraal Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2020-2021 vast te stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

149218 Cliëntervaringsonderzoek 2018 en 1.
2019

Kennis te nemen van de uitkomsten van het
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2018 en
2019.
De raad met de raadsinformatiebrief te

Akkoord.

2.

2

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

informeren.
160767 Plan van aanpak beleidsvisie 5G

1.
2.

160931 Financiële richtlijn Covid 19 voor
gecontracteerde zorgaanbieders
Wmo en Jeugdhulp

1.

2.

Het plan van aanpak beleidsvisie 5G vast te
stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Voor de financiële regeling Covid 19 voor
Gewijzigd besluit:
gecontracteerde Wmo en jeugdhulp aanbieders de 1. Voor de financiële regeling Covid 19
VNG richtlijn 'Uitwerking continuïteit van
voor gecontracteerde Wmo en
financiering Jeugdwet en Wmo' te volgen.
jeugdhulp aanbieders de VNG
Gezien beslispunt 1 én met de kennis van nu af te
richtlijn ‘Uitwerking continuïteit van
zien van uitvoering van de financiële regeling
financiering Jeugdwet en Wmo’ te
Covid 19 Lekstroom zoals deze in maart jl. voor
volgen en een addendum toe te
gecontracteerde Wmo en jeugdhulpaanbieders is
voegen als nadere uitwerking voor
vastgesteld.
de richtlijn met betrekking tot de
zorgcompensatie.
2. Gezien beslispunt 1 én met de kennis
van nu af te zien van uitvoering van
de financiële regeling Covid 19
Lekstroom zoals deze in maart
jl. voor gecontracteerde Wmo en
jeugdhulpaanbieders is vastgesteld.
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