BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 2 februari 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

231585 Projectenplanning Informatisering
2021

1.

In te stemmen met de Projectenplanning
Informatisering 2021.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

Het normenkader 2020 van de gemeente
Vijfheerenlanden vast te stellen.
De raad en de auditcommissie door middel van
een raadsinformatiebrief over dit besluit te
informeren.

Akkoord.

In te stemmen met de notitie en de
vertegenwoordiging van de regiobestuurders
binnen de RMA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Akkoord.

2.
231480 Vaststelling normenkader 2020

1.
2.

230628 Doorstart RMA-opgave
Vrijetijdseconomie

1.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

(RMA-AV) in diverse gremia.
230561 Opheffen collegegeheimhouding
zaak Niemans

1.
2.

230249 Kinderopvangtoeslagaffaire
gegevens gedupeerden

1.

2.

3.

230231 Beleidskader Wet inburgering 'Aan 1.
de slag'
2.

Alle eerder door het college opgelegde
geheimhouding in de zaak Niemans op te heffen.
De raad met een raadsinformatiebrief over dit
besluit te informeren.

Akkoord.

Akkoord te gaan met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te
benaderen in het kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire
Akkoord te gaan met de ondertekening van de
verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de
gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.
De bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 2 van
het machtigingsbesluit door te verlenen aan de
medewerkers van het Sociaal Team
Vijfheerenlanden

Akkoord.

Aan de raad voor te stellen het beleidskader
Inburgering ‘Aan de slag’ vast te stellen.
Aan de raad voor te stellen de ambitie uit te
spreken: “Inburgeraars in onze gemeenten
verwerven zo snel mogelijk actief burgerschap
door het leren van de Nederlandse taal te
combineren met participatie in onze samenleving,

Akkoord met beslispunten 1 en 3.

In aanvulling op dit besluit wil het
college graag een voorstel om
gemeentelijke schulden kwijt te
schelden aan deze doelgroep. In
afwachting daarvan worden activiteiten
van de deurwaarder opgeschort.

Beslispunt 2 wordt gewijzigd
vastgesteld:
2.
Aan de raad voor te stellen de
ambitie uit te spreken:
“Inburgeraars in onze gemeenten

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

229076 Ruiling A-watergang tegen Bwatergang met Waterschap
Rivierenland

1.
2.

3.

228448 Mantelzorgwaardering 2021 en
2022

1.

2.

met als ultieme doel het duurzaam uitstromen uit
de uitkering.”
Aan de raad voor te stellen deze ambitie uit te
voeren binnen het budgettaire kader van de
nieuwe Wet Inburgering.

Besluit
verwerven zo snel mogelijk actief
burgerschap door het leren van de
Nederlandse taal te combineren
met participatie in onze
samenleving, met als ultieme doel
het duurzaam zelfstandig en
zelfredzaam zijn in de
maatschappij en op de
arbeidsmarkt”.

Tot het aangaan van een ruilovereenkomst
Akkoord.
watergang A tegen watergang B met Waterschap
Rivierenland conform de ruilovereenkomst.
De burgemeester voor te stellen aan de juridisch
beleidsmedewerker grondzaken volmacht te
verlenen om de ruilovereenkomst namens de
gemeente te tekenen.
De kosten bij de notaris te delen en ten laste te
laten komen van kostenplaats 67200000 en
kostensoort 438200 (riolering, algemene kosten).
De mantelzorgwaardering 2021 vast te stellen
conform hetgeen is opgenomen onder de
paragraaf "Waarderingsactiviteiten" in de Notitie
Mantelzorgwaardering en Dag van de Mantelzorg
2021/2022.
De directeuren van de Stichting SamenDoen en
de Welzijnsstichting Vianen te mandateren voor
het nemen van besluiten op aanvragen om voor
een mantelzorgwaardering in aanmerking te

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

4.

226338 Vaststelling
Afvalstoffenverordening en
Uitvoeringsbesluit gemeente
Vijfheerenlanden

1.

223002 Zienswijze kaderbrief 2022
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
regio Utrecht (GGDrU)
222713 Voortzetting Health Hub

Besluit

komen als bedoeld in artikel 3.4 lid 1 van
Verordening Wmo.
Een overeenkomst te sluiten met de Stichting
SamenDoen en met de Stichting Welzijn Vianen
voor 2 jaar voor het uitkeren van de
mantelzorgwaarderingen.
De benodigde gelden voor het uitkeren van de
waarderingen beschikbaar te stellen uit de
bestaande budgetten.
De gemeenteraad voor te stellen de
Afvalstoffenverordening Vijfheerenlanden 2021
met bijbehorende Toelichting vast te stellen.
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Vijfheerenlanden 2021 vast te stellen onder
voorbehoud van vaststelling van de
Afvalstoffenverordening gemeente
Vijfheerenlanden door de gemeenteraad.

Akkoord.

1.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de Kaderbrief 2022 van de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht.

Akkoord.

1.

In te stemmen om met terugwerkende kracht de Akkoord.
citydeal Health Hub Utrecht te verlengen voor de
periode van 1 januari 2021 tot en met 31
december 2022.
In te stemmen met het leveren van een financiële
bijdrage aan het functioneren van het Health Hub
netwerk van 9 cent per inwoner over 2020 en

2.

2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.
4.

5.
6.

Besluit

voor 2021 en 2022 van jaarlijks 14 cent per
inwoner (voor elk jaar op basis van inwonertal per
1 januari 2020, CBS).
Gedurende die looptijd na te gaan welke nieuwe
samenwerkingsvorm met het Rijk wenselijk is
voor Fase 2 en 3 van de Health Hub Utrecht.
In te stemmen om in de periode 2021-2022 de
potentie van het netwerk beter te benutten om te
komen tot effectievere en efficiëntere uitvoering
van gemeentelijk beleid en zorg en ondersteuning
toegankelijk en betaalbaar te houden.
In te stemmen met de geschetste betrokkenheid
van de U10 – bestuurstafels.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de verlenging van de Health Hub
Utrecht.

217798 Zienswijze Winternota 2020 Avres 1.

De raad voor te stellen om geen zienswijze in te
dienen op de Winternota 2020 van Avres.

Akkoord.

216838 Bibliotheek Lek en IJssel:
verantwoording subsidie 2019

De afgelegde verantwoording door
Regiobibliotheek Lek en IJssel (BLIJ) door middel
van indiening van de jaarrekening 2019 met
accountantsverklaring voor kennisgeving aan te
nemen.
De subsidie voor het jaar 2019 voor de
Regiobibliotheek Lek en IJssel definitief vast te
stellen op € 368.847,-.
De Regiobibliotheek Lek en IJssel te verzoeken
om voor het subsidiejaar 2022 een

Akkoord.

1.

2.
3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

gespecificeerde productbegroting en een
gespecificeerde jaarrekening over 2021 in te
dienen die recht doen aan de verantwoording
volgens de OAB-richtlijnen van het ministerie.
206698 Aanpassen ventilatie in deel
gebouwen in verband met RIVM
richtlijnen

1.
2.

206658 Tegemoetkoming dorpshuizen met 1.
coronabudget
2.
3.
4.
5.

De raad voor te stellen de ventilatie in een deel
Akkoord.
van de gebouwen in verband met RIVM richtlijnen
aan te passen.
De bijlage met het overzicht van de
De raad voor te stellen de begroting 2021 te
scholen wordt geactualiseerd.
wijzigen door hiervoor een uitgavenbudget van €
362.363 hiervoor op te nemen en deze uitgave te
dekken door een onttrekking aan de reserve
Corona waarvoor voldoende middelen aanwezig
zijn.
Een eenmalige financiële tegemoetkoming
(subsidie) toe te kennen aan de
stichtingsbesturen van onze dorpshuizen.
De gelden te verdelen naar behoefte van de
verschillende dorpshuizen.
De dorpshuisbesturen die een openeinde-regeling
hebben uit te sluiten van deze tegemoetkoming.
Deze tegemoetkoming te dekken uit de reserve
Coronacrisis.
Mandaat te verlenen aan Laura de Graaff,
programmamanager Wijk- en dorpsgericht
werken, voor het verlenen en vaststellen van de
te verstrekken subsidies.

Akkoord.

