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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 17
december 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 02

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 02

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 02

005

Mededelingen

Wethouder Kroon sprak een
kerstevangelie uit in de Johannes de
Doper kerk te Wilnis tijdens de
Kerstviering van de gezamenlijke
kerken in De Ronde Venen.
Wethouder Kroon bracht een
bedrijfsbezoek aan Hotel Mijdrecht
Marickenland.

1

Wethouder Schuurs was als adviserend
lid vanuit de VNG bij een vergadering
van de adviescommissie Werkende
Armen van de SER. In deze commissie
wordt een adviesaanvraag van het
kabinet uitgewerkt.
Wethouder Schuurs en Hagen zijn op
werkbezoek geweest bij het
consultatiebureau van de GGD. Hier is
gesproken over de dienstverlening van
het consultatiebureau en mogelijke
verbeteringen in de samenwerking met
de gemeente.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon heeft in zijn
kennismakingsgesprek met
gedeputeerde Strijk onder andere
gesproken over de ontwikkelingen op
het bedrijventerrein in Mijdrecht.
Wethouder Kroon had een prettig
gesprek met mw. Welmoed-Visser over
kansen voor De Ronde Venen binnen
de regiodeal Bodemdaling.
Wethouder Schuurs was aanwezig bij
de nieuwjaarsreceptie van WerkWijs
Schoon.
Wethouder Schuurs heeft
kennisgemaakt met gedeputeerde
Strijk, waarbij voornamelijk gesproken is
over financiën.

2

Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de vergadering van het AB van de
ODRU. In die vergadering is besloten
dat de ODRU aansluit bij de statiegeld
alliantie. Ingestemd is met de kadernota
2021, waarin de zienswijzen van alle
gemeenten verwerkt worden in de
begroting 2021.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Michiel Scheffer van de VNG over onze
aanpak en ervaringen met de
overdracht van de bodemtaken naar de
gemeenten. Om kennis uit te wisselen
te delen voor de aanpak van Pfas.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de RES U16, waarin met de
gemeenten het waterschap en de
netbeheerder vooruit is gekeken naar
de planning, het meenemen van de
raad en uitgewisseld hoe elke
gemeente er voor staat.
Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met Geert Schipaanboord van de VNG
over de inkoop, strategisch
partnerschap en over de
mogelijkheden om aan de voorkant
afspraken te maken met
zorgaanbieders over indicatoren en
transformatie opgaven.
008

Collegebezoeken week 02 03

Woensdag 8 januari
Het college is aanwezig op de
Nieuwjaarsreceptie 2020 van de
Provincie Utrecht, 15.30 uur Utrecht.
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Wethouder Hagen geeft een gastles in
het kader van “De week van respect”,
aanvang 10.00 uur op de Paulusschool
in Abcoude.
Dinsdag 14 januari
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
sportclub” aan Tennisvereniging Wilnis,
aanvang 19.00 uur in Wilnis.
Wethouder Hagen verricht de opening
van dorpsbrug Baambrugge, aanvang
16.30 uur.
009

Informatienota college Inkoopplan 2020,
Afronding 2e fase transitie
Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT)

010

Informatienota stand van zaken veerpont
Nessersluis
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde informatienota.

011

Geen gasaansluiting na 1 juli 2018
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Raadsinformatienota Geen
gasaansluiting na 1 juli 2018 vast te
stellen.

012

Burgemeester besluitenlijst week 02

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020
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Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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