BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 22 juni 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

300541 Zonne-energiesysteem De Copper
Hei- en Boeicop

1.

Akkoord.

2.

3.
4.
5.

In te stemmen met het plaatsen van een zonneenergiesysteem op het dak van de sportzaal De
Copper in Hei- en Boeicop.
Een krediet van € 29.199 beschikbaar te stellen
voor het leveren en installeren van een zonneenergiesysteem op het dak van sportzaal De
Copper in Hei- en Boeicop.
Het krediet in 15 jaar af te schrijven en de
kapitaallasten van € 2.107 ten laste te brengen
aan de kostenplaats binnensportaccommodaties.
De kapitaallasten te dekken uit de verlaging van
de exploitatiesubsidie aan beheerstichting De
Copper door deze met € 2.107 te verlagen.
De raad te informeren via de 2e
bestuursrapportage.

Het college wijkt met dit besluit af van
het advies van team Control. Het
argument daarvoor is het spoedeisende
belang als gevolg van prijsontwikkeling.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
6.
7.

297129 VTH-Beleid 2021-2024 en
Uitvoeringsprogramma 2021 &
Jaarverslag 2020

1.
2.
3.
4.
5.




247460 Verlengde begeleiding
alleenstaande minderjarige
vluchtelingen Nidos

Besluit

Vooruitlopend op het besluit 2e
bestuursrapportage de opdracht te verstrekken
voor de inkoop van een zonne-energiesysteem.
De Raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.
Het VTH-Beleid 2021-2024 vast te stellen.
Het Uitvoeringsprogramma 2021 & Jaarverslag
2020 VTH vast te stellen
De raad met een raadsinformatiebrief
te informeren
De documenten in het kader van het
Interbestuurlijk toezicht ter kennisname naar het
college van Gedeputeerde Staten te sturen.
De volgende documenten in te trekken:
Het Handhavingsbeleid Vianen 2016-2018,
Beleidsregels handhaven tegen illegale bewoning
en illegale bebouwing op recreatieparken
Het Toets- en Toezichtsprotocol Vijfheerenlanden.

Akkoord.
Tekstuele aanpassing in overleg met de
portefeuillehouder.

1. Met terugwerkende kracht vanaf 10 juni 2019 tot
Akkoord.
10 juni 2029 een dienstverleningsovereenkomst af
te sluiten met Stichting Nidos voor verlengde
begeleiding opvanggezin alleenstaande
minderjarige vluchtelingen (amv) in de leeftijd 1821 jaar.
2. Met terugwerkende kracht vanaf 10 juni 2019 tot
10 juni 2029 een dienstverleningsovereenkomst af
te sluiten met Stichting Nidos voor
pleegoudervoogdij amv in de leeftijd 18-21 jaar.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

3. Het budget voor verlengde begeleiding en
pleegoudervoogdij vanaf heden overhevelen vanuit
de kostenplaats vreemdelingen naar kostenplaats
maatwerk dienstverlening 18- Jeugdhulp
(verlengde Jeugdhulp).
209164 Aanvraag lening zonnepanelen
Everstein

1.

208917 Convenant en addendum Regiotaxi 1.
Utrecht 2020-2023

2.

3.

Toestemming te verlenen aan sportclub Everstein
voor het aangaan van een lening van € 62.500
voor aanschaf van zonnepanelen.

Akkoord.

In te stemmen met het convenant RTU 2020Akkoord.
2023, waarin afspraken zijn opgenomen over de
samenwerking met de provincie Utrecht bij wie de
inkoop- en beheerfunctie van de regiotaxi voor de
periode 2020 tot en met 2023 is belegd.
In te stemmen met het addendum voor
Vijfheerenlanden, waarin is opgenomen dat de
subsidie afbouwregeling van de subsidie van de
provincie Utrecht voor het Wmo-vervoer, niet
alleen voor het inwoneraantal van oud-Vianen
geldt, maar voor het inwoneraantal van geheel
Vijfheerenlanden.
De burgemeester te adviseren om wethouder
M.F.M. Verweij volmacht te verlenen voor het
aangaan van een overeenkomst met de
provincie betreffende beslispunt 1 en 2.

