BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 25 mei 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

295439 Jaarverslag 2020 Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed
(CRKE)

1.

Kennis te nemen van de verantwoording van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed
(CRKE)
De raad met een raadsinformatiebrief op de
hoogte brengen van het jaarverslag en de wijze
waarop is omgegaan met de adviezen van de
CRKE.

Akkoord.

2.

293903 Jaarstukken 2020 en
Kerngegevens 2020 GGDrU

1.

De raad middels een raadsinformatiebrief te
informeren over de jaarstukken 2020 en de
kerngegevens 2020 van de GGDrU.

Akkoord.

292859 Verkoop bedrijfsperceel
Gaasperwaard I

1.

In te stemmen met de verkoop van een
bedrijfsperceel op Gaasperwaard: Vianen F 1220,
groot circa 1.336 m²;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

291040 Niet heffen precariobelasting 2021 1.
voor terrassen

2.
289210 Jaarstukken 2020 en Begroting
2022 WerkwIJSS

1.
2.

Besluit

De verkoop van een bedrijfsperceel op
Gaasperwaard: Vianen F 1601, groot circa 3.100
m², te bekrachtigen.
In verband met de (financiële) gevolgen van de
coronacrisis de raad voor te stellen de tarieven
voor terrassen onder 5.1 van Verordening
precariobelasting met terugwerkende kracht tot 1
januari 2021 vast te stellen op nihil;
De raad voor te stellen de inkomstenderving van
€ 9.000 te dekken uit de Reserve Corona.

Akkoord.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020,
Akkoord.
bedrijfsplan 2022 en begroting 2022 van
WerkwIJSS
De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op het WerkwIJSS bedrijfsplan 2022 en de
WerkwIJSS begroting 2022.

282437 Verlenging licentie applicatie
Aeolus Back

1.

Af te wijken van het inkoopbeleid van de
Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden door de licentie voor
de applicatie Aeolus Back met maximaal 2 jaar te
verlengen middels een enkelvoudige onderhandse
inkoopprocedure in plaats van een meervoudige
inkoopprocedure.

257919 Standplaatsen Hoef en Haag

1.

Tijdelijk vergunning te verlenen voor drie
standplaatsen, waar levensmiddelen verkocht
worden, in Hoef en Haag in de periode tot de
opening van het Brinkhuis.
Hiermee af te wijken van het bestaande

2.

Akkoord.
Het college wil in het persgesprek
aandacht besteden aan dit besluit.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
standplaatsenbeleid.

Besluit

