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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 28
januari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 06

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 06

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 06

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft
woensdagmiddag bedrijfsbezoek
gebracht bij Alpla. Een bedrijf die plastic
flessen produceert voor
voedselproducenten etc. Een
Oostenrijks bedrijf, welke in 46 landen
actief is. In Nederland heeft ze vier
kantoren, waaronder een in Mijdrecht,
sinds 1986.
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Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan de omgevingswetdag vanuit de
organisatie. Hierbij zijn de ambtenaren
gespiegeld over de impact van
werkzaamheden en consequenties
omtrent de omgevingswet. Tevens is
nagedacht hoe vanuit deze situatie
goed gewerkt kan worden met
ketenpartners en verbonden partijen.
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon zijn aanwezig geweest bij de
beëdiging van de burgemeester van
Nieuwkoop, Robbert-jan van Duijn.
Namens het college hebben we hem
veel succes gewenst. In maart komt het
college van Nieuwkoop op bezoek in
onze gemeente.
Wethouder Schuurs sprak met de
directeur van het recreatieschap
Stichtse Groenlanden over hun
transitieplan.
Wethouder Schuurs was, samen met
leden van het kernteam Vinkeveen,
aanwezig bij de opening van het
medisch centrum Vinkeveen.
Wethouder Schuurs reikte de prijzen uit
aan de winnaars van de kerstpuzzel in
van de Groene Venen.
006

Bespreken Raadsvergadering
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007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs heeft bestuurlijk
overleg gehad de ontwikkeling van de
N201.
Wethouder Schuurs nam deel aan de
regiobijeenkomst over de toekomst van
ondersteuning en zorg, waarbij minister
De Jonge van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aanwezig was.

008

Collegebezoeken week 06 07

Woensdag 5 februari
Wethouder Kroon gaat meebowlen met
gehandicapten, aanvang 19.00 uur in
Mijdrecht.
Donderdag 6 februari
Burgemeester Divendal is aanwezig bij
de installatie van de nieuwe
burgemeester van gemeente Stichtse
Vecht, Ap Reinders, aanvang 19.30 uur
in Breukelen.
Wethouder Hagen gaat meelopen bij
het Goois Natuurreservaat en maakt
kennis met directeur Karin Kos,
aanvang 09.30 uur in Hilversum.
Wethouder Hagen is aanwezig bij de
inloopavond Proostdijlaantje voor
bewoners en belangstellende,
bestuurder AGV is ook aanwezig,
aanvang 19.30 uur op het
gemeentehuis.
Zondag 9 februari
Burgemeerster Divendal en Wethouder
Schuurs zijn aanwezig bij de première
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Café Chantant van Stichting de Muze
van Abcoude, met als thema 75 jaar
bevrijding, aanvang 17.00 uur in
Abcoude.
Burgemeester Divendal houdt een
toespraak tijdens de feestelijke
kerkdienst in Baambrugge. Twee
kerken gaan meer samenwerken en
benoemen samen 1 predikant, aanvang
10.00 uur Baambrugge.
Woensdag 12 februari
Wethouder Kroon heeft een fietstocht
door de Ronde Venen met wethouder
Lot van Hooijdonk van Utrecht, aanvang
13.30 uur.
009

Informatienota college

010

Raadsinformatienota Governance U10
2020-2025
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De raadsinformatienota over de
governance U10 2020-2025 vast te
stellen.

011

Toezegging nr 139 19 over
klimaatadaptieve inrichting Burgemeester
Haitsmaplein
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de afhandeling
van toezegging nr 139 19 over
klimaatadaptieve inrichting
Burgemeester Haitsmaplein, middels
bijgevoegde gewijzigde informatienota.

012

Raadsvoorstel Beleidsnota Kleinschalige
zonnevelden voor eigen
elektriciteitsgebruik
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel Beleidsnota
Kleinschalige zonnevelden voor eigen
elektriciteitsgebruik gewijzigd aan te
bieden aan de raad.
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013

Raadsvoorstel beleid Voorwaarden
zonnevelden en windmolens
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel beleid
Voorwaarden zonnevelden en
windmolens gewijzigd aan te bieden
aan de raad.

014

Raadsinformatienota raad evalutatie
mantelzorgondersteuning en
waardering,toezegging 117 19
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgesloten gewijzigde informatienota
raad aan de raad te versturen.

015

Raadsinformatienota Verkoop
gemeentelijk perceel nabij Groenlandse
Kade 1 te Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van
het perceel gemeentegrond ter grootte
van 886 m2 gelegen voor Groenlandse
Kade 1 te Vinkeveen tegen een
koopsom van €240.061,45 kosten koper
aan Caransa B.V.
2. In te stemmen met de verkoop van
een perceel gemeentegrond ter grootte
van 9 m2 gelegen voor Groenlandse
Kade 1 te Vinkeveen tegen een
koopsom van €5.000,- kosten koper
aan Stedin N.V.
3. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief met de
mogelijkheid voor de raad om wensen
en/of bedenkingen kenbaar te maken.

016

Raadsinformatienota Evaluatie en vervolg Het college besluit:
pilot techniek
1. Kennis te nemen van de evaluatie
Advies Sociaal Domein
van de pilot techniek in 2019.
2. In te stemmen met het vervolg van
de pilot in 2020.
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3. De raadsinformatienota over de
evaluatie en het vervolg ter kennis te
brengen aan de raad.
017

Raadsinformatienota Uitkomsten
verkenning acute
huisartsenzorg/medicatieverstrekking
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
informatienota raad.

018

Raadsinformatienota Lokaal sportakkoord Het college besluit:
Advies Sociaal Domein
1. In te stemmen met de informatienota
raad.

019

Subsidie Samen Veilig Midden Nederland Het college besluit:
Advies Sociaal Domein
1. Voor gemeente De Ronde Venen
voor het jaar 2020 een subsidiebedrag
beschikbaar te stellen aan Samen Veilig
Midden Nederland van € 1.058.000,waarvan € 281.000,- voor diensten
Veilig Thuis en € 776.505,83 voor
diensten SAVE.
2. De subsidie voor Veilig Thuis voor
een half jaar te beschikken.
3. De subsidie voor SAVE voorlopig te
beschikken voor 90%, conform de
regionale lijn

020

Raadsvoorstel revitalisatie
brandweerposten
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het gewijzigd
voorstel aan de raad “revitalisatie
brandweerposten” (inclusief
bekrachtiging geheimhouding) en het
bijgevoegde persbericht.
2. Op basis van artikel 55 lid 1 en artikel
25 lid 2 van de Gemeentewet en gelet
op artikel 10 lid 2 sub b van de Wet
openbaarheid van bestuur voorlopig
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geheimhouding op te leggen voor de 4
bijlagen behorend bij het voorstel aan
de raad gelet op de borging van de
financiële belangen van de gemeente.
021

Burgemeester besluitenlijst week 06

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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