BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 9 februari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

236926 GGD Datalek
235874 Dekkingsvoorstel zaak Niemans

1. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief
te informeren over het datalek bij de GGD.
1.

2.
3.

230300 Financiële situatie Beheerstichting 1.

Besluit
Akkoord.

In te stemmen met het in dit collegevoorstel
opgenomen dekkingsvoorstel ter dekking van de
kosten in verband met de uitspraak van het
gerechtshof te Den Haag in de zaak Niemans.
Dit dekkingsvoorstel ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.
Na vaststelling van het dekkingsvoorstel door de
raad een brief te verzenden aan de provincie
Utrecht.

Akkoord, met tekstuele aanpassing in
het raadsvoorstel.

De restant huur 2017 € 10.668 kwijt te schelden

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

De Copper te Hei- en Boeicop
2.
3.
4.
227096 Oninbaar verklaren gemeentelijke
belastingen boekjaar 2020

1.
2.

226869 Oeverbeleidsplan Vijfheerenlanden 1.
2021-2025
2.

3.

222221 Actualisatie mandaat- en
aanwijzing Directeur Publieke

1.

en ten laste te brengen van de voorziening
dubieuze debiteuren en te verwerken in de
jaarrekening 2020;
De huur 2018 € 14.597 kwijt te schelden en af te
boeken t.l.v. de exploitatie en te verwerken in de
jaarrekening 2020;
De huur 2019 niet in rekening te brengen;
De huur vanaf 2020 in rekening te brengen
conform de huurovereenkomst.
In te stemmen met het oninbaar verklaren van
diverse vorderingen ter grootte van € 40.646,25.
Het bedrag van € 40.646,25 ten laste te brengen
van de voorziening dubieuze debiteuren GouwIt.

Besluit

Het college gaat akkoord onder de
voorwaarde dat er geen discrepantie
bestaat tussen dit voorstel en het beleid
dorpshuizen.

Akkoord.

Aan de raad voor te stellen het oeverbeleidsplan
Akkoord.
2021-2025 vast te stellen.
Aan de raad voor te stellen om vanaf 2022 tot en
met 2025 investeringskredieten van € 215.000; €
140.000; € 290.000 en € 290.000 voor
vervanging van oeverbescherming op te nemen in
de Kadernota 2022.
Aan de raad voor te stellen om extra
kapitaallasten, voor 2023 € 7.075, voor 2024 €
12.425 en voor 2025 € 22.575, te dekken door te
beschikken over het onderhoudsbudget
beschoeiingen.
Het Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG
GGDrU vast te stellen.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp
Gezondheid van de GGDrU

202748 Opnieuw vaststellen BAG
(Basisregistratie Adressen en
Gebouwen) woonplaatsvlakken

Conceptbesluit
2.

Het Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG
GGDrU te publiceren en bekend te maken aan de
DPG GGDrU.

1.

De nieuwe BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen) woonplaats polygonen (vlakken) voor
de 17 woonplaatsen vast te stellen:
Ameide;
Everdingen;
Hagestein;
Hei- en Boeicop;
Hoef en Haag;
Kedichem;
Leerbroek;
Leerdam;
Lexmond;
Meerkerk;
Nieuwland;
Oosterwijk;
Ossenwaard;
Schoonrewoerd;
Tienhoven aan de Lek;
Vianen;
Zijderveld.



















Besluit

Akkoord.

