BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 16 april 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

49773

Financiële tegemoetkoming aan
de Reddingsbrigade Vianen

1. Eenmalig een bedrag van € 4.300,00,
Akkoord
beschikbaar te stellen aan de reddingsbrigade
Vianen voor de aanschaf van een boot en
materialen.
2. De dekking van het bedrag te financieren uit
de lopende begroting kostenplaats 61100000
/ 438200 brandweer en crisisbeheersing.

59176

Mantelzorgwaardering 2019

1.

De Nadere regels voor het verstrekken van Akkoord
een blijk van waardering aan
mantelzorgers vast te stellen.

1

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

3.

4.

5.

Besluit

Opdracht te verlenen aan de Stichting
SamenDoen en de Stichting Welzijn Vianen
om de mantelzorgwaardering 2019 uit te
voeren conform hun aanvraag.
De benodigde gelden (€ 199.000,00),voor de waardering, de week van de
mantelzorg en incidentele
mantelzorgtaken, beschikbaar te stellen uit
de reeds beschikbare mantelzorg-gelden.
Dit jaar te kiezen voor een bedrag van
€140,00 per waardering.
De directeuren van de Stichting
SamenDoen en de Welzijnsstichting Vianen
te mandateren voor het verstrekken van
een geldelijke bijdrage aan mantelzorgers
op grond van de nadere regels zoals
bedoeld onder 1.
Akkoord te gaan met de verantwoordingen
van de mantelzorgwaarderingen van
SamenDoen.

59701

Hoef en Haag, straatnamen
fase 3

De straatnamen voor Hoef en Haag fase 3 vast te Akkoord
stellen door middel van ondertekening van het
straatnaambesluit.

60068

Wijziging aangewezen
koopzondagen 2019

1.

In Vianen de vier resterende reeds
aangewezen koopzondagen voor 2019 te
wijzigen naar: zondag 19 en 26 mei en 2

2

Akkoord

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

Besluit

en 16 juni;
In Leerdam enkele reeds aangewezen
koopzondagen voor 2019 te wijzigen naar:
Zondag 14 en 28 april, 5, 12, 19 en 26 mei
en 2 en 9 juni.

59673

Aangaan anterieure overeenkomst m.b.t. ontwikkeling
meelfabrieklocatie Ameide
(Benedendamsestraat 19)

De anterieure exploitatieovereenkomst met
De Waard Ontwikkeling I B.V. aan te gaan t.b.v.
woningbouwontwikkeling op de meelfabrieklocatie aan de Benedendamsestraat 19 in
Ameide.

60570

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Wmo 2017

1.
2.

Akkoord

Kennis te nemen van de rapportage
Akkoord
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2017
van Leerdam, Zederik en Vianen.
In te stemmen met de raadsinformatiebrief
uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2017
voor Leerdam, Zederik en Vianen.
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