BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 31 augustus 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

329658 Vaststelling Sociaal Statuut
gemeente Vijfheerenlanden 2021

1.

In te stemmen met het (ontwerp-)Sociaal Statuut Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden 2021.

326729 Aanpassen ventilatie theater Go in 1.
Leerdam in verband met RIVMrichtlijnen
2.

De ventilatie van theater Go in Leerdam in
Akkoord.
verband met RIVM richtlijnen aan te passen;
Een uitgavenbudget van € 71.500 incl. BTW
hiervoor beschikbaar te stellen en deze uitgave te
dekken door een onttrekking aan de
coronareserve;
De raad hierover informeren en te laten besluiten
door het bedrag in de 2e bestuursrapportage
2021 op te nemen.

3.

326725 Subsidie verstrekken aan

1.

Korfbalvereniging Viko een subsidie van in totaal

Besluit

Wethouder Kamstra is bij dit agendapunt

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Korfbalvereniging Viko in Vianen
2.

€ 220.000 te verstrekken ten behoeve van de
nieuwbouw van nieuwe kleedkamers;
Daartoe de subsidiebeschikking af te geven.

Besluit
niet aanwezig i.v.m. haar lidmaatschap
bij de korfbalvereniging.
Het college gaat akkoord met het
voorstel met toevoeging van een extra
beslispunt en een aanpassing van het
eerste beslispunt, waardoor als volgt
besloten wordt:
1. Korfbalvereniging Viko een
investeringssubsidie van in totaal €
220.000 te verstrekken ten behoeve
van de nieuwbouw van nieuwe
kleedkamers;
2. Daartoe de subsidiebeschikking af
te geven.
3. Deze subsidie ten laste te brengen
van de investering “Nieuwbouw
kleedkamers Viko en MHC”.

323634 Aanwijzen gemeentearchivaris
gemeente Vijfheerenlanden

1.

2.

De directeur-archivaris van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht
(RAZU) per 15 juli 2021aan te wijzen als
gemeentearchivaris van de gemeente
Vijfheerenlanden;
Het collegebesluit van 21 januari 2020 tot het
aanwijzen van mevrouw drs. R. van der EerdenVonk als gemeentearchivaris van de gemeente
Vijfheerenlanden in te trekken.

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

315189 Toezichtbrief interbestuurlijk
toezicht omgevingsrecht

1.

Akkoord.

2.

Kennis te nemen van de beoordeling van de
provincie Utrecht over de uitvoering van taken op
het gebied van het omgevingsrecht over de
periode 2019/2020;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

