BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 15 januari 2019
PERS
Zaaknr

Onderwerp

Conceptbesluit
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48558

Ruimtelijk Economisch Programma
U10

1. stem in met de vier analyserapporten Het collegevoorstel wordt aangehouden tot het college
(Woningbouw, Mobiliteit, Economie en van 22 januari 2019
Energietransitie) van de U10 als
bouwstenen voor een regionaal
Ruimtelijk Economisch Programma;
2. stem in met de Raadinformatiebrief.

31309

Nadere Regels Subsidie
Inwonersinitiatieven
Vijfheerenlanden

1. de Nadere Regels Subsidie
Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden
vast te stellen per 1 januari 2019;
2. het budget voor de uitvoering van
deze nadere regels te dekken uit de
daarvoor bestemde post in de
begroting van het coalitieakkoord;
3. in te trekken de huidige

Akkoord.
Opmerking: initiatieven worden door wijkambassadeurs
de met wijkwethouder afgestemd. Coördinerend
wethouder wordt op de hoogte gehouden van
initiatieven en ontvangt iedere maand een overzicht.
Het college en de raad ontvangen een keer per half jaar
een overzicht van initiatieven.
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Subsidieregeling “Opstartsubsidie
Eigen Kracht en Burgerkracht aan Zet"
in Leerdam;
4. in te trekken de huidige regeling voor
burgersubsidies gemeente Zederik;
5. in te stemmen met het bekend maken
van de nieuwe regeling Subsidie
Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden.
48880

Manifest van de Utrechtse
gemeenten i.v.m. de verkiezingen
voor de Provinciale Staten 2019

Het bijgevoegde Manifest van de
Utrechtse gemeenten onderschrijven

48992

Benoeming en ontslag leden
commissie voor de bezwaarschiften

1. Ingevolge artikel 7:13 van de Awb als Akkoord.
voorzitter te benoemen voor de duur
van 4 jaar:
De heer N.A. de Groot, geboren 14
februari 1956;
De heer B.R. van Leeuwen, geboren
14 december 1958.
2. ingevolge artikel 7:13 van de Awb als
lid te benoemen voor de duur van 4
jaar:
De heer mr. W.J. van Aalst, geboren
22 oktober 1958;
De heer mr. C.R. Vink, geboren 25
november 1964;
Mevrouw mr. drs. T.I. Oost;
Mevrouw mr. J.E. Hamann, geboren
18 juni 1985;
De heer mr. J.P.J. Kreeft, geboren 13
december 1980;
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Akkoord met de aanvulling dat de burgemeester wordt
gemandateerd om wijzigingen in het Manifest van de
Utrechtse gemeenten voor te stellen.
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Besluit

De heer mr. H.P. Verheijen, geboren
21 juni 1963.
48762

Benoemen van vertegenwoordigers
in besturen van verbonden partijen

1. de vertegenwoordiging van de
Akkoord.
gemeente Vijfheerenlanden in de
verbonden partijen vast te stellen
zoals voorgesteld in de bijlage;
2. de raad te verzoeken:
 Mevrouw C. Hendriksen met ingang
van 1 januari 2019 voor te dragen
als lid van het Algemeen Bestuur
van Afvalverwijdering Utrecht.
 De heer C. Taal en de heer M.
Verweij met ingang van 1 januari
2019 voor te dragen als leden van
het Algemeen Bestuur van Werk en
Inkomen Lekstroom.
 De heer C. Taal en de heer M.
Verweij met ingang van 1 januari
2019 voor te dragen als leden van
het Algemeen Bestuur van Avres.
 De overige vertegenwoordigers in
verbonden partijen vanuit de
gemeente Vijfheerenlanden, zoals
genoemd in de bijlage, voor
kennisgeving aan te nemen.
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