BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 28 mei 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

60391

Beoordeling verzoek van
McDonalds voor realiseren van
restaurant bij oprit A2/Bentz
Berg.

Geen medewerking verlenen aan verzoek om
vestiging van een Mc Donalds restaurant op de
voorgestelde locatie aan de oprit van de A2 /
Bentz-Berg.

Akkoord.

60537

Publieke consultatie Tram en Bus De raad informeren over de publieke consultatie
Regio Utrecht, kortweg de U-OV van de U-OV concessie van 20 mei tot 30 juni.
concessie.

Akkoord met aanvulling:
Het college wil naast de digitale enquete ook
een papieren enquete-mogelijkheid op de
gemeentehuizen in VHL. Deze mogelijkheid ook
communiceren via de media.

63411

Beleidsregel briefadressen en
adresonderzoeken gemeente
Vijfheerenlanden 2019.

Akkoord.
Op verzoek van wethouder Verweij vragen of de
aanpak van het plan om te komen tot

De Beleidsregel briefadressen en adresonderzoeken gemeente Vijfheerenlanden 2019 vast te
stellen (BRP).
1

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit
verstrekking van een adres voor cliënten in
sociaal domein vervroegd kan worden i.v.m.
gevoeligheid.

64800

Aanwijzen toezichthouders in het Toezichthouders aan te wijzen als ambtenaren
Akkoord.
kader van de Wet BRP.
belast met het toezicht op de naleving van de
verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk
2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet
basisregistratie personen.

65517

Regio AV jaarrekening 2018.

De raad voor te stellen:
1. Geen zienswijze in te dienen op voornemen
vaststelling Jaarrekening 2018 door het
Algemeen Bestuur van de regio AV.
2. In te stemmen met het bestemmen van het
voordelig resultaat.

Akkoord.

65608

Jaarverslag Kinderopvang
Vijfheerenlanden 2018.

1. Het jaarverslag Kinderopvang
Vijfheerenlanden 2018 vast te stellen.
2. Het jaarverslag Kinderopvang
Vijfheerenlanden 2018 in te dienen bij de
Inspectie van het Onderwijs.
3. Het jaarverslag ter kennisname aan de raad
voor te leggen door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Akkoord.

65886

Mandaat en machtiging voor
Mandaat en machtiging te verlenen aan
pilotaanvraag 'Duale trajecten' bij P. Verwaaij, beleidsadviseur Sociaal Domein,
Ministerie van SZW.
voor het indienen van de pilotaanvraag 'Duale
trajecten' bij het Ministerie van SZW.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

66304

1. Onverkort vast te houden aan de effectuering Akkoord.
van de Raadsbesluiten van Leerdam, Vianen
en Zederik met betrekking tot de keuze voor
Avres als uitvoeringsorganisatie van de
participatiewet en voor samenwerking op
onderdelen met WIL.
 De kosten van de taakoverdracht ten laste
te brengen van het frictiebudget.
2. Een brede regionale strategische verkenning
naar het sociaal domein te initiëren:
 Omliggende gemeenten uit te nodigen
mee te doen.
 Het initiatief te nemen tot het inrichten
van een gedragen begeleidingscommissie.
 Via de begeleidingscommissie te komen
tot een gezamenlijke opdrachtformulering.
 Het proces te faciliteren.
 Met de uitkomsten van de strategische
verkenning aan het werk te gaan.
 Bij onvoldoende belangstelling van de
andere gemeenten voor deze strategische
verkenning zal VHL dit besluit
heroverwegen.
 De kosten van de strategische verkenning
nog niet te begroten.
3. De raad per raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de effectuering van de
Raadsbesluiten tot deelname in Avres en
samenwerking met WIL.

Regionale strategische oriëntatie
Sociaal Domein en invlechting /
ontvlechting Avres/WIL.

Besluit

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

66470

De Raad voor te stellen om het bestemmingsplan Akkoord.
“Grondmolen 35 t/m 41 en Het Slijk 12, Vianen”
zoals vervat in de digitale planbestanden met
planidentificatiecode: NL.IMRO.1961.BP0041VA01, vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan:
Grondmolen 35 t/m 41 en Het
Slijk 12, Vianen.

Besluit

