BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 9 maart 2021
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

249810 College consultatie inzake
Ontwerp Integraal Ruimtelijk
Perspectief (IRP) U16

1. Kennis te nemen van het ontwerp IRP U16 met
bijbehorende aanbiedingsbrief.
2. De bestuurlijk opdrachtgevers van het REP van de
U10 via een brief in kennis te stellen van de reactie
van het college van B&W Vijfheerenlanden.

Akkoord.

244532 Subsidie SVMN 2021 en
verdeelsleutel binnen Lekstroom

1. Vanaf 2021 in Lekstroom:

Voor de subsidieverlening voor de te
onderscheiden dienstengroepen preventief
justitieel, justitieel en Veilig Thuis 18- een
verdeelsleutel te gebruiken op basis van p*q op
basis van de prognose in de 3e
kwartaalrapportage van het voorgaande jaar.

Voor de subsidieverlening voor de dienstengroep
Veilig Thuis 18+ als verdeelsleutel het aantal
inwoners te gebruiken.

Akkoord.

De brief wordt aangepast naar
aanleiding van opmerkingen door
wethouder Kamstra.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit



Voor de subsidievaststelling de lumpsumbedragen in alle dienstengroepen zoals genoemd
in de subsidieaanvraag te verdelen op basis van
het aantal inwoners.

De Meldcodemiddelen voor Veilig Thuis te
verdelen op basis van het aantal inwoners.
2. In te stemmen met een bedrag van € 1.683.648 voor
2021 voor de subsidieverlening aan SVMN voor de
activiteiten Veilig Thuis en (preventieve) justitiële
maatregelen.
3. Aan de gemandateerde de instructie mee te geven,
dat bij de subsidieverlening voor perceel 2 de
verplichting wordt opgenomen dat SVMN in 2021 met
de Lekstroomgemeenten een plan opstelt en uitvoert in
2021 om de steeds stijgende volumes en kosten van
justitiële maatregelen terug te dringen.
4. Aan de gemandateerde de instructie mee te geven,
dat bij de subsidieverlening voor perceel 2 de
voorwaarde wordt opgenomen, dat als na de 1e helft
2021 méér dan de helft van het totale verleningsbedrag
voor Lekstroom is gebruikt er een bestuurlijk gesprek
van de regio Lekstroom met SVMN hierover plaatsvindt.
244224 Beheerplan Stedelijk Water
Vijfheerenlanden 2021-2025

1.
2.

241386 Inkoopstrategie

1.

Het Beheerplan Stedelijk Water Vijfheerenlanden
2021-2025 vast te stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord
Met de aantekening dat adviezen niet
mogen leiden tot een
budgetoverschrijding.

De inkoopstrategie voor sportstimuleringsdiensten Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Sportstimuleringsdiensten 20212025

238843 Financiële coronasteun culturele
instellingen

2021-2025 gemeente Vijfheerenlanden vast te
stellen.

1.
2.
3.
4.
5.

Besluit
Wethouder Verweij vraagt aandacht voor
de vertrouwelijkheid bij
aanbestedingsdocumenten.

Het afwegingskader coronasteun Kunst & Cultuur Akkoord.
vast te stellen.
Een bedrag van € 189.602 in te zetten voor
eenmalige financiële coronasteun aan onze
culturele instellingen conform het afwegingskader.
Dit bedrag te verdelen over in totaal 22 culturele
instellingen, conform hun coronasteun-aanvragen.
Het bedrag te onttrekken uit de Coronareserve en
de dekking te verwerken bij de 1e
bestuursrapportage 2021.
Mandaat te verlenen aan Dick Admiraal,
beleidsadviseur Kunst & Cultuur, of diens
plaatsvervanger, voor het verlenen en vaststellen
van de te verstrekken subsidies.

