BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 22 februari 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

346374 Evaluatie en drempelverlaging
Social Return on Investment
(SROI).

1.

Kennis te nemen van de evaluaties Social Return
(SR) van Avres en inkoop Vijfheerenlanden;
Het drempelbedrag voor SR te verlagen van
€200.000 naar €100.000 bij de eerstvolgende
wijziging van het inkoopbeleid;
Over 2 jaar (2024) in een evaluatiemoment de
effecten van de drempelverlaging te beoordelen en
mogelijk bij te sturen.

Akkoord.

De buitenmuur van de bibliotheek Vianen te
herstellen door een nieuwe muur te laten metselen
conform de offerte;
Hiervoor een krediet van € 55.000 inclusief BTW
beschikbaar te stellen en het krediet in 12 jaar af
te schrijven;

Akkoord.

2.
3.

359229 Herstellen buitenmuur bibliotheek
Vianen.

1.
2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
3.
4.
5.

360108 Inkoop Wmo Individuele
begeleiding, financiële
impactanalyse en juridische toets
op wijze van beschikken.

1.

2.

3.

4.

Besluit

Het krediet in 12 jaar af te schrijven en de
kapitaallasten van € 4.886 vanaf 2023 ten laste te
brengen van de kostenplaats bibliotheek;
Vooruitlopend op het besluit van de 1e
bestuursrapportage de opdracht te verstrekken;
De raad te informeren via een raadsinformatiebrief
en tijdens de 1e bestuursrapportage 2022 om
instemming te vragen.
In het rapport "Financiële impactanalyse Wmo
Akkoord.
Individuele Begeleiding" geen belemmering te zien
voor het starten en uitvoeren van de inkoopprocedure Wmo Individuele Begeleiding in januari
2022;
In te stemmen met de voorgestelde methodiek van
beschikken Wmo Individuele Begeleiding in de
vorm van bandbreedtes in uren/minuten per
maand;
In te stemmen met het uitvoeren van de
gezamenlijke inkoop van Wmo Individuele
Begeleiding met de gemeenten Houten, Lopik,
Nieuwegein, IJsselstein via een openbare
aanbestedingsprocedure voor sociale en andere
specifieke diensten;
Een raamovereenkomst aan te gaan met
geselecteerde aanbieders voor een periode van
twee jaar en drie maanden met de mogelijkheid
van verlenging met tweemaal twee jaar;

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
5.

6.

7.

8.
366128 Oninbaar verklaren gemeentelijke
belastingen boekjaar 2021.

1.
2.

374751 Tegemoetkoming dorpshuizen en
wijkgebouwen met coronabudget
tweede helft 2021.

1.

Besluit

Het college van de gemeente Houten te
mandateren en te machtigen om alle beslissingen
te nemen en feitelijke handelingen te verrichten die
samenhangen met het voorbereiden en uitvoeren
van de onder 1 genoemde inkoop, inclusief de
bevoegdheid om hieromtrent ondermandaat te
verlenen aan de manager van RBL.
De burgemeester te verzoeken de burgemeester
van Houten volmacht en machtiging te verlenen om
gemeente Vijfheerenlanden te vertegenwoordigen
bij het sluiten van de inkoopovereenkomst;
De incidentele uitvoeringskosten in verband met de
inkoop en implementatie tot een bedrag van
€ 55.646,- te dekken ten laste van budget
66711000 Maatwerkdienstverlening 18+ /438110
Uitbestede werkzaamheden;
De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.
In te stemmen met het oninbaar verklaren van
diverse vorderingen ter grootte van € 89.921,62;
Het bedrag van € 89.921,62 ten laste te brengen
van de voorziening dubieuze debiteuren GouwIt.

Akkoord.

Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van
€ 36.500 toe te kennen aan de stichtingsbesturen
van onze dorpshuizen en wijkgebouwen, die het
label 'urgent' hebben, voor de laatste twee
kwartalen van 2021;

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
2.

3.
4.
5.
6.

374787 Gezamenlijk Utrechts bod
asielopgaven en huisvesting
statushouders.

1.

2.

Besluit

Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van
€ 28.500 toe te kennen aan de stichtingsbesturen
van onze dorpshuizen en wijkgebouwen die het
label 'minder urgent' hebben, voor de laatste twee
kwartalen van 2021, onder voorbehoud van het
beschikbaar stellen van financiële middelen door de
raad;
De gelden te verdelen naar behoefte van de
verschillende dorpshuizen (conform de aanvragen);
De dorpshuisbesturen die een open-einde-regeling
hebben uit te sluiten van deze tegemoetkoming;
De tegemoetkomingen, die het label 'urgent'
hebben, te dekken uit de reserve Coronacrisis;
Aan de raad voor te stellen de tegemoetkomingen
onder 2. de financiële middelen beschikbaar te
stellen en die te dekken uit de reserve Coronacrisis.
In te stemmen met het regionale bod voor asiel en Akkoord
huisvesting 'de kunst van samenleven en samen
werken' van de provincie Utrecht en alle Utrechtse
gemeenten, aan de ministeries van Binnenlandse
Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief.

377391 Definitief locatieplan ondergrondse Het locatieplan voor de ondergrondse containers in het

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp
containers Vianen Deel I.

377545 Beleidsregels pré-mantelzorgwoningen gemeente
Vijfheerenlanden 2022.

Conceptbesluit

Besluit

gebied van de voormalige gemeente Vianen waarvoor
geen zienswijze is ingediend, vast te stellen.

1.
2.

De Beleidsregels pré-mantelzorgwoningen
gemeente Vijfheerenlanden 2022 vast te stellen.
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

