
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 7 juni 2022 om 10.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder J. Dirven 
 wethouder H. van der Schoor 
  

Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

    

1. 555825 Besluitenlijst vergadering d.d. 31 mei 2022 Vaststellen 

    

2. 555731 Ingekomen stukken en mededelingen  Voor kennisgeving aangenomen 

    

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

  Geen openbare agendapunten   

  Portefeuillehouder SD, J. Dirven  

1.  552796 Subsidievaststelling Bibliotheek ZOUT 2021 De subsidie van 2021 aan Bibliotheek ZOUT definitief vast te stellen op 
 € 68.983,- voor het basisaanbod en  
€ 1.630,- voor het Programma Boekstart 

2. 555106 Samenwerkingsovereenkomst gemeenten Jeugdhulp 
Regio Foodvalley 

1. De samenwerking met de regiogemeenten op het gebied van de Jeugdwet te 
verlengen tot 31 december 2023, middels de aangepaste ‘Overeenkomst 
regionale samenwerking Jeugdhulp 2017-2020’.  

2. In te stemmen dat deze verlengde looptijd en werkingsduur eveneens geldt voor 
het daarop gebaseerde ‘Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Knooppunt 
Jeugdhulp’ en het ‘Privacyconvenant Knooppunt Jeugdhulp’.  

3. In aanvulling op artikel 2 lid 1 van de Overeenkomst regionale samenwerking 
Jeugdhulp 2017 - 2020 wordt opgenomen dat beleidsinformatie mede t.b.v. 
uitvoering, beleidsontwikkeling, sturing, verantwoording en voor statistische 
doeleinden kan worden gebruikt.  

4. De bijlage ‘Gedragsregels en procesafspraken behorende bij Convenant 
Knooppunt Jeugdhulp’ vast te stellen. 

  Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  

1. 555773 Votering investeringskredieten t.b.v. de 
vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering gemeentehuis 

1. In totaal wordt het college gevraagd om € 414.000 aan investeringskredieten te 
voteren, conform de uitwerking in dit collegeadvies. Met dit besluit kan er 
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uitvoering gegeven worden aan de investeringen en kunnen de budgetten 
financieel verwerkt worden in de financiële administratie. 

2. College mandateert portefeuillehouder een RiB op te stellen om de Raad over de 
financiën rond het nieuwe gemeentehuis te informeren. 

  

    

2. 555239 Omgevingsaanvraag uitbreiden bijgebouw Dorpsstraat 6 Omgevingsvergunning verlenen 

3. 552047 Omgevingsaanvraag bouwen nieuwbouwwoning 
Utrechtseweg 42 

1. De omgevingsvergunning verlenen.  
2. In te stemmen met de privaatrechtelijke overeenkomst. 

4. 553744 Omgevingsaanvraag verbouwen winkel naar een 
appartement en een woning met een erker met luifel, 
Dorpsstraat 105 

Omgevingsvergunning verlenen 

 


