BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 12 februari 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp
50043

Conceptbesluit

Begeleiding
1.
vergunninghouders door
Stichting
VluchtelingenWerk
2.
Zuidwest-Nederland

Voor de begeleiding van vergunninghouders
vanaf het jaar 2019 aan te sluiten bij Stichting
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.
Een subsidie van € 158.929 te verlenen aan
Stichting VluchtelingenWerk ZuidwestNederland voor het jaar 2019.

Besluit
Akkoord met toevoeging van beslispunt 3:
Een deel van de dekking plaats te laten vinden ten laste
van het extra bedrag van € 100.000 dat in het
coalitieakkoord is opgenomen.
Dit bedrag wordt opgenomen in de nog op
21 maart 2019 vast te stellen begroting 2019.
Uitgaven vinden pas plaats na 21 maart 2019.
Mocht de begroting niet worden goedgekeurd, dan zal
voor een bedrag van € 12.000 worden voorgesteld dit
te onttrekken aan de reserve sociaal domein.

52173

Verkoop woning aan de
Hogewaard 22 te
Tienhoven aan de Lek

De woning aan de Hogewaard 22 te Tienhoven aan
de Lek te verkopen voor €230.000,- kosten koper.

Akkoord.

51246

Verordening
leerlingenvervoer
Vijfheerenlanden 2019

De raad voor te stellen:
1.
De Verordeningen leerlingenvervoer van de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in te
trekken.
2.
De Verordening leerlingenvervoer gemeente
Vijfheerenlanden 2019 vast te stellen.

Akkoord.

52060

Vaststelling
wijzigingsplan: Hei- en
Boeicopseweg 62a te
Hei- en Boeicop

Het wijzigingsplan "Hei- en Boeicopseweg 62a" te
Hei- en Boeicop, zoals vervat in de digitale
planbestanden met planidentificatiecode:
NL.IMRO.0707.WPHEBHeiBoeicps62a.VA01, vast te
stellen.

Akkoord.

52346

Aanbesteding essentiële
functies jeugd regio
Lekstroom per
1 januari 2020 en
Mandaatbesluit

1.

Akkoord.

2.
3.

Als onderdeel van de jeugdregio Lekstroom
samen met de drie jeugdregio’s Utrecht, Zuid
Oost Utrecht en Utrecht West de essentiële
functies jeugd aan te besteden met
ingangsdatum 1 januari 2020.
Dit middels een dialooggerichte aanbesteding
te doen om hiermee transformatie van de
betreffende zorg te versnellen.
Het Mandaatbesluit aanbesteding essentiële
functies jeugd Lekstroom 2019 vast te stellen.

