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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 07
januari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 03

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 03

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 03

005

Mededelingen

Het college blikt terug op de goede
bezochte nieuwjaarsreceptie van de
provincie Utrecht.
Wethouder Kroon sprak met het bestuur
van Stichting Abcoude Sport, onder
andere is gesproken over de
herontwikkeling van de Kees Bonzaal.
Wethouder Schuurs is bijgepraat over
de herinrichting van de omgeving van
1

de Prinses Irenebrug, in februari volgt
een gesprek met de gemeente
Uithoorn.
Wethouder Schuurs bezocht de open
avond van Fotoworkshop De Ronde
Venen, waar de directeur van de World
Press Photo een lezing verzorgde.
Wethouder Schuurs was aanwezig bij
het nieuwjaarsconcert van Wilnis Doet.
Wethouder Hagen heeft een gastles
gegeven aan groep 8, over de
campagne #doeslief op de
Paulusschool in Abcoude, gesproken is
over respect en omgangsvormen als
onderdeel van een stukje
burgerschapsvorming.
Wethouder Hagen heeft kennis
gemaakt met de nieuwe directeur van
de basisschool de Schakel Marius-Jan
Breugem.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Rutten van Waternet over het
belang van samenwerking in de
(afval)waterketen, onze waterkwaliteit,
klimaatadaptatie en mitigerende
maatregelen. Dit zijn
grensoverschrijdend en vragen dus
samenwerking over (gemeente)grenzen
heen en vragen een bekrachtiging van
het BOWA verband.
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Burgemeester Divendal heeft
kennisgemaakt met de nieuwe leider
van de basiseenheid van de politie.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouders Kroon en Schuurs spraken
met gedeputeerde van Ooijen over
regionale opvang voor beschermd
wonen.
Wethouder Schuurs meldt dat we van
onze toezichthouder, de provincie,
bericht hebben ontvangen dat we onder
de mildste vorm van financieel toezicht
staan in 2020. Dit naar aanleiding van
de door De Ronde Venen ingediende
begroting.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
gedeputeerde van Muilekom over de
ontwikkeling van Schiphol en de positie
van de provincie Utrecht en andere
gemeenten in Utrecht.

008

Collegebezoeken week 03 04

Woensdag 15 januari
Wethouder Schuurs krijgt het boek “30
jaar vrijwilligerswerk” aangeboden door
de heer Rietvelt, aanvang 14.30 uur.
Samen met de kinderburgemeesters
reikt de burgemeester de (eerste)
kinderlintjes in De Ronde Venen uit,
aanvang 15.30 in het gemeentehuis.

3

Burgemeester Divendal is aanwezig bij
de presentatie van de selectie van
foto’s uit de provincie Utrecht voor de
landelijke activiteit WO2 in 100 foto’s,
aanvang 19.00 uur, Geertekerk te
Utrecht.
Donderdag 16 januari
Het college ontvangt de Commissaris
van De Koning van Utrecht, de heer
Hans Oosters, voor een werkbezoek,
aanvang 12.30 uur.
Zaterdag 18 januari
Wethouders Kroon en Schuurs zijn
aanwezig bij 70 jaar COC MiddenNederland, aanvang 15.30 uur in
Utrecht.
Maandag 20 januari
Wethouder Kroon neemt deel aan de
VIB De Ronde Venen, Roland Kahn
Management Sociëteit, aanvang 15.30
uur in Vinkeveen.
Burgemeester Divendal gaat langs bij
het geschiedeniscafé van ons
Regionaal Historisch Centrum, aanvang
20.00 uur te Breukelen.
Dinsdag 21 januari
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Armoedeconferentie, aanvang 15.00
uur bij `t Geldpunt op de Trekvogel.
009

Informatienota college

4

010

Nadere regels innovatiebudget Sociaal
Domein
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1 In te stemmen met de uitgangspunten
met betrekking tot subsidieverstrekking
vanuit het innovatiebudget. Het
innovatiebudget bedraagt 150.000 euro
waarvan 100.000 euro beschikbaar is
voor subsidie.
2 De Nadere regels lokale stimulering
Sociaal Domein 2020 vast te stellen.

011

Beleid armoede en schulden
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het Beleidsplan armoede en
schulden 2020-2023 gewijzigd vast te
stellen en daarmee in te stemmen met:
a. vroegsignalering van schulden;
b. vergroting van het bereik van
minimaregelingen;
c. versterking van financiële
redzaamheid door vrijwillige
budgetcoaches en professionals;
d. beëindiging van de
Inkomensondersteuning Chronisch
Zieken en Gehandicapten in 2021;
e. stapsgewijze verhoging van de
gemeentelijke bijdrage aan de
collectieve zorgverzekering;
f. het sneller en effectiever inzetten van
schuldhulpverlening en
saneringskredieten.
2. Het Programma van Eisen voor
aanbesteding schuldhulpverlening vast
te stellen.
3. Kennis te nemen van de Evaluatie
Ontwikkelagenda armoede 2019;
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012

Nota`s Reserves en voorzieningen 20202022 en Activeren, waarderen en
afschrijven 2020-2024
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Nota Reserves
en voorzieningen 2020-2022 en deze
ter vaststelling gewijzigd aan te bieden
aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met de Nota
Activeren, waarderen en afschrijven
2020-2024 en deze ter vaststelling aan
te bieden aan de gemeenteraad

013

Raadsinformatienota Beantwoording
vraag 156 19 uit de commissie ABZF/SI
van 14 november 2019 over afbakening
Advies Concernstaf

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

014

Nota vergunningverlening aanlegwerken.
Afhandeling motie 75 19
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde informatienota
vergunningverlening aanlegwerken.
2. De raad bij de eerstvolgende
wijziging van de legesverordening voor
te stellen voor de activiteit aanleg een
vast tarief te hanteren van € 531,35
vermeerderd met een percentage van
4,5% van het bedrag waarmee de
aanlegkosten € 10.000 te boven gaan.

015

Burgemeester besluitenlijst week 03

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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