BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 12 april 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

365829 Actualisatie Mandaat- en
volmachtregeling

1.

Akkoord.

2.

399790 Inzet coronareserve ten behoeve
van ziektevervanging.

1.

2.

De Mandaat- en volmachtregeling gemeente
Vijfheerenlanden 2022 met het bijbehorend
mandaat- en volmachtregister vast te stellen;
Het ‘Overzicht van vertegenwoordigers zoals
bedoeld in 3.04 van het Mandaatregister’ vast te
stellen.

Een bedrag ad € 500.000,- van de reserve corona Akkoord.
toe te kennen voor de ziektevervanging van
medewerkers, onder voorbehoud van goedkeuring
van verlenging van het mandaat in de
raadsvergadering van juni 2022;
Het vraagstuk met deze bestemming als urgent te
labelen.

400577 Verlenging mandaat coronareserve De raad voor te stellen om het college met
2022.
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te
mandateren voor de inzet van middelen uit
coronareserve voor dekking corona-gerelateerde

1

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

uitgaven tot een bedrag van € 500.000,- per urgent
besluit.
401469 Zienswijze Ontwerpbegroting
2023. Meerjarenbegroting t/m 26
en jaarstukken 2021 GR Gevudo.

De ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke
regeling Gevudo aan de raad voor te leggen met het
advies geen zienswijze in te dienen.

Akkoord.

401907 Jaarrekening 2021 Gemeente
Vijfheerenlanden controle-versie
accountant.

1.

De controle-versie van de Jaarstukken 2021 van
de gemeente Vijfheerenlanden voorlopig vast te
stellen;
Wethouder Van Middelkoop te machtigen om de
laatste wijzigingen (in verband met nagekomen
wijzigingen) te autoriseren voor verwerking in de
jaarstukken 2021 en zo nodig in het
controledossier, die voorafgaand aan de
accountantscontrole (start op 11 april 2022) aan
de accountant beschikbaar worden gesteld.

Akkoord.

De Rijksregeling Eenmalige Energietoeslag lage
inkomens conform de landelijk vastgestelde
draagkrachtgrens van 120% uit te voeren. OF

Akkoord met beslispunt 2
(draagkrachtgrens 130%) en 3.

2.

402064 Energietoeslag discrepantie
draagkrachtgrens.

2

1.

De wethouder Financiën onderzoekt of
en hoe het risico van deze
gemeenschappelijke regeling in de
risicoparagraaf van de begroting van de
gemeente Vijfheerenlanden moet
worden opgenomen. Actie: Wethouder
Van Middelkoop.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2.

Een minderheid van het college stemt
voor beslispunt 1 (draagkrachtgrens
120%), omdat dit de uitvoering is van
een rijksregeling en zij hechten aan
uniformiteit binnen de Avresgemeenten.

3.

3

De Rijksregeling Eenmalige Energietoeslag lage
inkomens conform de lokaal vastgestelde
draagkrachtgrens van 130% uit te voeren.
De gemeenteraad over dit besluit te informeren
middels een brief.

