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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 14
januari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 04

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 04

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 04

005

Mededelingen

Wethouders Kroon en Schuurs waren
zaterdag 18 januari bij de
nieuwjaarsreceptie van Cultuur- en
Ontspannings-Centrum (COC).
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de VIB waar hij onder andere
gesproken heeft met Roland Kahn over
retail.
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Woensdag heeft wethouder Schuurs
kennisgemaakt met Kunst Centraal. Op
basisscholen leveren zij een
cultuurprogramma, deels gefinancierd
door de provincie.
Wethouder Schuurs heeft een gesprek
gehad met Kunstuitleen.
Donderdag heeft wethouder Schuurs
een AED onthuld bij de Waterlelie.
Wethouder Hagen heeft de Dorpsbrug
Baambrugge feestelijk geopend. Na
twee eerdere pogingen in 1927 en 1966
is het onze gemeente na een proces
van vier jaar gelukt de brug te
verbreden en te verhogen, passend bij
het verkeer van vandaag. Grote dank
voor Gerard de Korte als
gesprekspartner en Piet Hein Bellaar.
Wethouders Hagen en Kroon hebben
gesproken met Henk Ligthart van het
VLC over de ontwikkelingen in het
onderwijs; zorg, de techniek innovator
en techniek onderwijs.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de Heer Degenkamp en Dolman van
Suez over de (on)mogelijkheden van de
afvalinzameling en te voorbereiding van
het uitvoeringsplan afval, waarin
belangrijke keuzes gemaakt gaan
worden voor het ophalen en scheiden
van ons afval.
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Wethouder Hagen heeft gesproken met
het inwonerscollectief over mogelijke
activiteiten in de toekomst, zoals een
inwoners avond waar er gesproken kan
worden door inwoners met inwoners
over wat er leeft in de gemeente.
Met vier jeugdhulpregio’s (stad Utrecht,
Zuid-Oost, Lekstroom en Utrecht West)
is de afgelopen maanden een
dialooggerichte aanbesteding voor de
zogenaamde Essentiele Functies
doorlopen. Het gaat hierbij om vormen
van Jeugdhulp met Verblijf voor de
meest kwetsbare kinderen. Vandaag
wordt de uitnodiging tot inschrijving
gepubliceerd. De aanbieder Yeph
(samenwerkingsverband van de huidige
drie aanbieders Pluryn, Youke en ’s
Heerenloo) krijgt de gelegenheid tot
inschrijven, omdat deze in de
preselectie fase geselecteerd is. De
verwachting is dat het nieuwe contract
met Yeph per 1 april a.s. ingaat; daarbij
is sprake van vierkantfinanciering. In
het PHO Utrecht West van 5 december
jl. is gesproken over scenario’s van
transformatie van Jeugdhulp met
Verblijf; de voorkeur ging uit naar het
zogenaamde scenario 3. De
vertegenwoordigend wethouders
Jeugdhulp van de vier regio’s hebben er
vervolgens half december 2019 ook
voor gekozen om zwaar in te zetten op
de transformatie middels scenario 3,
met goede monitoring en mogelijkheid
tot tussentijdse bijsturing. Dat betekent
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dat de U-16 gemeenten van Yeph vanaf
2020 sterk inzetten op preventie zorg
met verblijf en ook op transformatie van
zorg met verblijf.
Het college blikt terug op een geslaagd
werkbezoek van de commissaris van de
Koning, waar gesproken is over onder
andere De Heul / Marickenland.
Woensdagmiddag zijn er voor het eerst
22 kinderlintjes uitgereikt door
burgemeester Divendal.
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Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Maandag 20 januari was wethouder
Kroon aanwezig bij de bestuurlijke
werksessie van de Regionaal
Economisch Programma (REP).
Het college blikt terug op het
werkbezoek aan de gemeente
Aalsmeer. Het was een open en
constructief gesprek met
aanknopingspunten voor de toekomst.

008

Collegebezoeken week 04 05

Woensdag 22 januari
Wethouder Kroon gaat voorlezen bij het
voorleesontbijt op KinderDagVerblijf
Ministek in Wilnis, aanvang 09.30 uur.
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Heman Horeca
Verhuur, aanvang 15.00 uur in
Mijdrecht.
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Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Netwerkbijeenkomst Prokkelweek,
aanvang 09.00 uur Gemeente Stichtse
Vecht.
Wethouder Hagen neemt het 1e
exemplaar van het 50-dingenboek in
ontvangst bij het NME, aanvang 15.30
uur in Wilnis.
Donderdag 23 januari
Burgemeester Divendal is aanwezig bij
het 10 jarig lustrum van Stichting RIJK,
aanvang 15.00 uur in Santpoort-Noord.
Wethouder Kroon neemt deel aan de
Snertwandeling, aanvang 11.00 uur de
Boei.
Wethouder Kroon neemt deel aan de
Routekaart Verduurzaming Sport,
aanvang 14.00 uur Jumping
Amsterdam.
Vrijdag 24 januari
Wethouder Kroon verricht de opening
van het 11e Kees van Ankeren
Stoelhonkbal, aanvang 12.45 uur
kantine SV Argon.
Wethouder Schuurs neemt deel aan het
landelijke Symposium over de
maatschappelijke Bibliotheek, aanvang
14.00 uur Den Haag.
Zaterdag 25 januari
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Burgemeester Divendal is aanwezig bij
de Open Dag van RTV Ronde Venen,
de burgemeester zal geïnterviewd
worden door vrijwilligers/talenten,
aanvang 13.30 uur.
Burgemeester Divendal is aanwezig bij
de Abcouder IJsvereniging, aanvang
15.00 uur.
Maandag 27 januari
Wethouder Kroon verricht de officiële
handeling voor het bereiken van het
hoogste punt wijk Maricken, aanvang
15.00 uur.
Dinsdag 28 januari
Wethouder Schuurs neemt deel aan het
Netwerkdiner Meerjarenbeleid
Waardegedreven Zorg, aanvang 18.30
uur Antonius Ziekenhuis Utrecht.
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Informatienota college

010

Uitkomsten decembercirculaire 2019
gemeentefonds
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De gemeenteraad gewijzigd te
informeren over de uitkomsten van de
decembercirculaire 2019
gemeentefonds.

011

Raadsinformatienota raadsvragen fractie
D66 over Fort bij Abcoude
Advies Ruimte

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

012

Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo vanaf
2021
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het besluit van 16 juli 2019
“Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo
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013

Raadsinformatienota
Sturingsmogelijkheden
woningbouwprojecten
Advies Ruimte

014

Vaststellen subsidies
Bedrijveninvesteringszone Centrum
Mijdrecht 2016, 2017 en 2018
Advies Ruimte

vanaf 2021” herzien en Jeugdhulp en
Wmo regionaal in te kopen volgens
bijgevoegde inkoopopdracht in
samenwerking met gemeenten
Woerden, Oudewater en Montfoort
(bijlage 1).
2. De raad via bijgevoegde
raadsinformatienota op de hoogte te
stellen van de voortgang rondom de
inkoop Jeugdhulp en Wmo 2021.
3. Bij de bestuursrapportage 2020 de
incidentele kosten voor het
inkoopproces te betrekken met overige
financiële voor- en nadelen binnen het
sociaal domein.
Het college besluit:
1. De gewijzigde informatienota raad
toe te voegen aan het raadsvoorstel
vaststelling Doelgroepenverordening.
Het college besluit:
1. In afwijking van de afspraken zoals
vastgelegd in de
Uitvoeringsovereenkomst BI-zone
Centrum Mijdrecht 2010 en het
Addendum (2014) akkoord te gaan met
de aangeleverde assurance-rapporten.
i.p.v. de afgesproken
accountantsverklaringen.
2. In te stemmen met de financiële
verantwoording van de Stichting
Koopcentrum Mijdrecht over 2016, 2017
en 2018.
3. a. De subsidies voor de BI-zone
Centrum Mijdrecht voor 2016, 2017 en
2018 op basis van de gegevens uit
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onze administratie als volgt vast te
stellen:
2016 € 84.742,82
2017 € 62.621,00
2018 € 55.640,76
b. De perceptiekosten voor de BI-zone
Centrum Mijdrecht voor 2016, 2017 en
2018 op basis van de gegevens uit
onze administratie als volgt vast te
stellen:
2016 € 2.182,77
2017 € 1.894,29
2018 € 1.683,13
4.De stichting te berichten
overeenkomstig de bijgevoegde brief.
015

Burgemeester besluitenlijst week 04

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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