BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 7 mei 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

61211

Programmabegroting 2020 en
jaarverslag 2018
Gemeenschappelijke Regeling
Bureau Openbare Verlichting

De gemeenteraad voor te stellen om geen
zienswijzen in te dienen tegen de conceptprogrammabegroting 2020 en het conceptjaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede.

Akkoord

61300

Verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Vijfheerenlanden.

1. De gemeenteraad voor te stellen om de
"Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid gemeente Vijfheerenlanden"
vast te stellen.

Akkoord
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

2. De gemeenteraad voor te stellen om de
“Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid” van de gemeente Leerdam;
de “Verordening periodiek onderzoek door het
college naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het gevoerde beleid” van
de gemeente Vianen en de “Verordening voor
periodiek onderzoek door het college naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid 2004” van
de gemeente Zederik in te trekken.
62259

Wijzigingsvoorstel gemeenschap- 1. In te stemmen met de technische wijzigingen Akkoord
pelijke regeling Avres
van de Gemeenschappelijke regeling Avres.
2. De gemeenteraad te verzoeken toestemming
te verlenen voor deze wijzigingen.
3. De gemeenteraad (als deelnemer aan GR
AVRES) voor te stellen in te stemmen met
deze wijzigingen.
4. Uitstel te bedingen op de zienswijzeprocedure
van de Uittredingsregeling Avres.

62693

(Ontwerp)begroting 2020,
(ontwerp) begrotingswijziging
2019 en jaarstukken 2018 van
Omgevingsdienst regio Utrecht

1. De (ontwerp)begroting 2020 en de (ontwerp)
begrotingswijziging 2019 van de ODRU voor
te leggen aan de gemeenteraad met het
advies geen zienswijze in te dienen.
2. De ODRU te laten weten dat aan de raad
wordt voorgesteld op 13 juni 2019 te
besluiten geen zienswijze in te dienen.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

3. de extra lasten van € 37.851,00 als gevolg
van de stijging van het uurtarief van de ODRU
structureel bij te ramen in de begroting 2020.
4. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018
van de Omgevingsdienst regio Utrecht
(ODRU) en van de jaarrapportages 2018 van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor
de gemeenten Zederik en Leerdam.
63129

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Bedrijfsvoerings---organisatie Reinigingsdienst
Waardlanden

1. Het wijzigen van de gemeenschappelijke
Akkoord
regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
Reinigingsdienst Waardlanden
overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerpbesluit.
2. De gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het onder punt 1.
bedoelde besluit.

63547

Jaarverslag en jaarrekening
Avres 2018, Herziene begroting
Avres 2019 en Jaarplan en
begroting 2020

De raad te adviseren een zienswijze in te dienen
op de jaarstukken van Avres.
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