BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 19 april 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

351243 Nadere regels subsidies reserve
volkshuisvesting

1. De Nadere regels subsidies reserve volkshuisvesting Akkoord.
vast te stellen;
2. Via de eerste bestuursrapportage de goedkeuring te
vragen aan de raad voor een bedrag ad € 400.000
om de aanwending uit de reserve volkshuisvesting
mogelijk te maken;
3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

369975 Niet heffen precariobelasting 2022 1. De raad voor te stellen in verband met de
Akkoord.
voor terrassen.
(financiële) gevolgen van de coronacrisis de tarieven
voor terrassen onder 5.1 van Verordening
precariobelasting met terugwerkende kracht tot 1
januari 2022 vast te stellen op nihil;
2. De raad voor te stellen de inkomstenderving van
€ 9.000 te dekken uit de Reserve Corona.
385737 Beleidsnota Parkeernormen
Vijfheerenlanden 2022-2030.

De raad voor te stellen de Beleidsnota Parkeernormen
Vijfheerenlanden 2022-2030 vast te stellen.

Akkoord.

397772 Nadere Regels voor subsidie
kinderboerderijen in Vijfheerenlanden.

1. De Nadere Regels voor subsidie kinderboerderijen
gemeente Vijfheerenlanden 2022 vast te stellen;
2. De raad hierover te informeren met een

Akkoord.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

raadsinformatiebrief.
399227 Definitief vaststellen subsidie
1. De op 5 februari 2019 aan de Stichting Herbouw
Stichting Herbouw Wipkorenmolen
Wipkorenmolen Vianen (SHWV) verleende subsidie
Vianen.
vast te stellen op € 149.800,-;
2. Het resterende subsidiebedrag (€ 49.800,-)
beschikbaar te stellen voor betaling aan de SHWV
door tussenkomst van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

Akkoord.

399231 Naamgeving diverse straatnamen
en verlenging straatnaam
Broekgraaf te Leerdam Fase 3.

De naamgeving van de nieuwe straten "Ampul",
"Kandelaar", "Stolp" , "Bolvaas" en "Kijkglas" vast te
stellen en de straat "Spiegellaan" te verlengen.

Akkoord.

406074 Subsidie ondernemersfonds aan
Stichting fondsbeheer Vianen
Centrum.

Een subsidie van € 65.000,- te verlenen aan Stichting
fondsbeheer Vianen Centrum.

Akkoord.
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