BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 19 juli 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

457373 Beleid- en beheerplan
straatmeubilair 2023-2027.

1.

2.

3.

1

Besluit

De raad voor te stellen het beleid- en Akkoord.
beheerplan straatmeubilair 20232027 vast te stellen;
De raad voor te stellen om de extra
lasten voor de jaren 20232027 € 286.535, € 103.035, €
98.535, €124.035 en € 89.535 voor
het beleid- en beheerplan
straatmeubilair 2023-2027
beschikbaar te stellen;
De raad voor te stellen om deze extra
lasten te verwerken in de begroting
2023 en de investeringskredieten van
€ 100.000 voor 2023, 2024 en 2025
in te trekken.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

459812 Notitie armoede Avres.

1.

Akkoord.

2.

3.
4.

462519 Jaarverslag Gegevensbescherming
2021.

1.
2.

3.
4.

2

Kennis te nemen van de notitie Armoede en Schulden Avres;
Een jaarlijkse inflatiecorrectie door te
voeren voor de minimaregelingen van
Avres onder voorbehoud van instemming gemeenteraad met begroting
2023;
De kosten a € 80.000,- structureel te
dekken vanaf de begroting 2023;
De raad met een raadsinformatiebrief
te informeren.

Kennis te nemen van het Jaarverslag Akkoord.
Gegevensbescherming 2021;
De in het jaarverslag opgenomen
aanbevelingen 1 tot en met 8 over te
nemen en de organisatie opdracht te
geven de aanbevelingen uit te voeren
en tevens de organisatie opdracht te
geven te rapporteren over hoe met
de aanbevelingen 9 en 10 wordt
omgegaan;
Het jaarverslag zowel intern als
extern te publiceren;
Het jaarverslag ter informatie aan de
raad toe te sturen.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

475026 Vergoeding diefstal Parkschool

1.

2.

3.

476548 Aanschaf peutermonitor.

1.

2.

480878 Onderhoudsronde HR21 2022.

1.

2.
3.

3

Besluit

De aanvragen van de scholen voor
Akkoord, met inachtneming van een wijziging in
vergoedingen van de schade als
beslispunt 2, dat als volgt wordt aangepast:
gevolg van diefstal in de Parkschool in
principe af te wijzen;
2. Een vergoeding toe te kennen van 25% voor de
Een vergoeding toe te kennen van
schade als coulance, wat voor Fluenta uitkomt op
25% voor de schade als coulance,
€ 963 en voor Trinamiek op € 5.075. Deze
wat voor Fluenta uitkomt op € 963 en
coulance wordt toegekend omdat de gemeente
voor Trinamiek op € 5.075;
onvoldoende heeft toegezien op het vastleggen
De vergoeding van € 6.038 kan
van afspraken. Over het percentage van de
gedekt worden in de kostenplaats
vergoeding (25%) is geen discussie mogelijk.
onderwijshuisvesting.
Tot het aangaan van de koopovereenkomst met bijbehorende
verwerkersovereenkomst en
aansluitovereenkomst voor de
aanschaf van de peutermonitor;
Hiertoe gemotiveerd af te wijken van
de inkoopregels.

Akkoord.

In te stemmen met de van de externe Akkoord.
functiedeskundige ontvangen
indelingsadviezen onderhoudsronde
HR21;
De betreffende medewerkers middels
een brief een eerste indelingsvoorstel
te doen;
Na verstrijken van de reactietermijn

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit
de algemeen directeur de definitieve
indelingen in mandaat af te laten
wikkelen.

4

Besluit

