BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

198957 Reactie op houtskoolschets van
het ministerie van VWS over de
acute zorg

1.

2.
3.

4.

Besluit

De brief van de gemeente Winterswijk te
Akkoord.
ondersteunen, waarin erop wordt gewezen dat de
gemeenten die een algemeen ziekenhuis in hun
Het college vraagt om twee aanvullingen
gemeente hebben - mochten de plannen van de
op de brief:
mínister van VWS doorgang vínden - te maken
 boodschap moet gericht zijn op
krijgen met een afschaling van de ziekenhuiszorg
alle perifere ziekenhuizen.
in hun regio.
 preventieve maatregelen zijn
Deze ondersteuning schriftelijk kenbaar te maken
voor rekening van de gemeente.
aan het ministerie van VWS middels een brief.
Boodschap opnemen dat de
Betrokken te blijven bij deze ontwikkelingen
middelen beperkt zijn.
middels vertegenwoordiging door de
verantwoordelijke portefeuillehouder van de
gemeente Gorinchem in de commissie lokaal
bestuur.
De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te
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Besluit

informeren over de zorgen rondom de
ontwikkelingen in het acute zorglandschap.
197927 Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije
zone buurt Vijfheerenlanden in
Vianen

1.

Het hele gebied rondom het Grote Geusplein
tussen de flats in de buurt Vijfheerenlanden aan
te wijzen als vuurwerkvrije zone op basis van
artikel 2:73 APV. Dit betreft het gebied aan de
binnenkant van de flats gelegen aan de
Hoekenstraat, De Lafayettestraat, de Brugstraat
en de Willem van Duvenvoordestraat.

197909 Markt- en standplaatsenbeleid
gemeente Vijfheerenlanden

1.
2.

Het Markt- en standplaatsenbeleid vast te stellen; Akkoord na tekstuele wijziging (de Put
De raad voor te stellen de Marktverordening
moet zijn de Put Middelwaard).
gemeente Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen;
Het Reglement week- en minimarkten vast te
stellen en aldus de daarin opgenomen
marktdagen in te stellen op grond van artikel 160,
lid 1 onder g Gemeentewet, onder voorbehoud
van vaststelling van de Marktverordening door de
raad;
De raad voor te stellen de Verordening
marktgelden 2021 vast te stellen.

3.

4.

196151 Vaststellen belastingverordeningen 1. De raad voor te stellen de volgende verordeningen
2021
vast te stellen:
1.1 Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
1.2 Verordening rioolheffing 2021
1.3 Verordening afvalstoffenheffing 2021
1.4 Verordening staangeld 2021
1.5 Verordening toeristenbelasting 2021

Akkoord.

Akkoord.
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1.6 Verordening liggelden passantenhaven
Blankenborch Vianen 2021
1.7 Verordening reclamebelasting 2021
1.8 Verordening parkeerbelasting
1.9 Kosten naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021
1.10 Legesverordening 2021
1.11 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
1.12 Verordening precariobelasting 2021
2. De raad voor te stellen de volgende verordeningen in
te trekken:
2.1 Verordening hondenbelasting
2.2 Verordening havengelden
3. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van
vaststelling van de verordening onder 1.8 het
aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2021 vast te
stellen.

Besluit

