BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 18 januari 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

363774 Mandaat, volmacht en machtiging
inkoop jeugdhulp.

1.

2.

Besluit

Tot het laten uitvoeren van de gezamenlijke
Akkoord.
inkoop van jeugdhulp met de gemeenten Houten,
IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden
via een openbare aanbestedingsprocedure voor
sociale en andere specifieke diensten binnen de
kaders zoals vastgelegd in de inkoopstrategie
Jeugdhulp 2022;
Het college van de gemeente Houten te
mandateren en te machtigen om alle beslissingen
te nemen en feitelijke handelingen te verrichten
die samenhangen met het voorbereiden en
uitvoeren van de onder 1 genoemde inkoop,
inclusief de bevoegdheid om hieromtrent

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

ondermandaat te verlenen aan de manager van
RBL, een en ander met inachtneming van het
collegebesluit van 5 oktober 2021 (zaaknummer
343328).
356390 Voortzetting en uitbreiding
woontrainingshuis.

1.

2.

3.

4.

Subsidie te verstrekken aan Buurtwerk voor de
Akkoord.
voortzetting van het woontrainingshuis voor jong
volwassen vrouwen in Leerdam voor de jaren
2022 en 2023 onder voorbehoud van akkoord van
de raad met de voorgestelde financiering;
Subsidie te verstrekken aan Buurtwerk voor de
realisatie van een tweede woontrainingshuis voor
jong volwassen mannen voor de jaren 2022 en
203 onder voorbehoud van akkoord van de raad
met de voorgestelde financiering;
De raad voor te stellen om voor het verstrekken
van subsidie aan Buurtwerk ten behoeve van twee
woontrainingshuizen voor de jaren 2022 en 2023
gebruik te maken van (terug) ontvangen gelden
van de gemeente Dordrecht voor het verstrekken
van de subsidie en het bedrag incidenteel
beschikbaar te stellen vanuit de Algemene
Reserve;
Bestaande financiële verplichtingen, de
voortzetting van het bestaande woontrainingshuis, te honoreren en door laten lopen vanaf 1
januari 2022.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

366159 Benoeming lid raad van toezicht
van de stichting O2A5.

In te stemmen met de benoeming van de voorgedragen Akkoord.
kandidaat als lid van de raad van toezicht van de
stichting O2A5.

