BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 29 januari 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

49339

Uitvoeringsarrangement 2019
Avres-Vijfheerenlanden-WIL

In te stemmen met het Uitvoeringsarrangement
2019 Avres- Vijfheerenlanden – WIL voor de
dienstverlening op het gebied van Werk &
Inkomen en de Participatiewet.

Akkoord.

50215

Ambtsinstructie
leerplichtambtenaren

De 'Instructie voor de medewerkers leerplicht
Gemeente Vijfheerenlanden 2019' vast te stellen

Akkoord.

48601

Mandaat- en volmachtregeling
Gemeente Vijfheerenlanden

1.

Het bijgevoegd concept van de Mandaat- en Akkoord.
volmachtregeling gemeente
Vijfheerenlanden met het bijbehorend
mandaat- en volmachtregister vast te
stellen.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.
3.

49072

Op overeenstemming gericht
overleg jeugd onderwijs

1.

2.

49526

Vaststelling bestemmingsplan
Zouwendijk 67 te Meerkerk

1.

Besluit

Het bijgevoegd concept van de Interne
instructie Mandaat- en volmachtregeling
gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.
De burgemeester en de heffingsambtenaar
en de invorderingsambtenaar van de
gemeente Vijfheerenlanden bij deze
eveneens de regeling en het register,
bedoeld onder 1. en de instructie, bedoeld
onder 2. vast te laten stellen.
De conceptovereenkomst en de daarop van
Akkoord.
toepassing zijnde procedure over het ‘op
overeenstemming gericht overleg Jeugd en
Onderwijs’ tussen de colleges van B&W van
de Lekstroomgemeenten en de
samenwerkingsverbanden Primair onderwijs
en Voortgezet onderwijs aan te gaan.
De burgemeester aan wethouder T. Kamstra
een volmacht te laten verlenen om de
overeenkomst tijdens het overleg Regionaal
Educatieve Agenda op 6 maart 2019 te
ondertekenen.
de raad voor te stellen:
 het bestemmingsplan Zouwendijk 67 te
Meerkerk ongewijzigd vast te stellen,
zoals vervat in de digitale bestandenset
en gml met identificatiecode
NL.IMRO.0707.BPZouwendijk67-VG01;
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Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2.

49402

Vaststelling subsidie Samen
Veilig Midden Nederland 2017

1.

2.

3.
4.

50488

Besluit

 geen exploitatieplan vast te stellen.
In verband met de vaststelling van het
bestemmingsplan Zouwendijk 67 voor deze
locatie een hogere grenswaarde vast te
stellen, akkoord bijgevoegd conceptbesluit.
Het subsidiebedrag voor de voormalige
Akkoord.
gemeente Vianen, voor het jaar 2017, voor
Samen Veilig Midden-Nederland, vast te
stellen op €493.014,00.
In te stemmen met het retourbedrag
€1.984,- gebaseerd op de daadwerkelijke
dienstverlening door onderaannemer William
Schrikker Stichting voor de voormalige
gemeente Vianen.
Dit retourbedrag toevoegen aan de reserves
sociaal domein.
De burgemeester machtigt mevrouw
J.M. Smith-Visser, wethouder gemeente
Houten, om mede namens het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Vijfheerenlanden de
vaststellingsbeschikking de ondertekenen.

Verzoek zienswijze ex Woningwet Een positieve zienswijze te geven op de
LEKSTEDEwonen voor lopende
ontheffingsaanvraag van LEKSTEDEwonen voor
projecten in Bunnik.
lopende projecten in de gemeente Bunnik aan de
Minister van Binnenlandse Zaken.
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Akkoord.

