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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 18
februari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 10

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 10

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 10

De spoed prafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen

Wethouders Kroon en Schuurs zijn
aanwezig geweest bij een goede
inspiratiebijeenkomst over wonen en
zorg in De Ronde Venen. De
bijeenkomst is georganiseerd door
GroenWest, waarbij ook zorgpartijen
aanwezig waren.
Op woensdag 19 februari bracht
wethouder Kroon een werkbezoek aan
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het bedrijf Toplicht in Vinkeveen. Zij
maken lampenkappen.
Wethouder Kroon heeft een bezoek
gebracht aan de Tweede Kamer om het
onderwerp wonen in deze regio aan de
orde te stellen.
Op 21 februari bracht wethouder Kroon
een bezoek aan de
tafeltennisvereniging Veenland.
Wethouder Kroon heeft op 22 februari
meegedaan met het Nederlands
burgemeesters -voetbalelftal.
Maandag 24 februari was de lancering
van de dreamteams bij CSW.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
succesvolle bijeenkomst.
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon zijn bij Westerbos geweest en
hebben gesproken over de
geschiedenis van het bedrijf.
Wethouder Kroon heeft een
werkbezoek gebracht aan PR
standbouw. Zij bouwen stands voor
bedrijven.
Woensdagavond 26 februari bracht
wethouder Kroon een bezoek aan
sportvereniging Hertha, waar gesproken
is over de toekomst.
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Wethouder Kroon heeft op donderdag
27 februari de uitreiking Sporttalent
gedaan aan Ivar Immerzeel.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit de
werkgroep financiën.
Wethouder Schuurs meldt dat er
vanavond een bijeenkomst is over een
nieuwe weg in Vinkeveen met direct
omwonenden. Over twee weken vindt
een algemene bijeenkomst plaats over
de verschillende opties. Een
raadsvoorstel wordt volgende week
geagendeerd.
Wethouder Hagen heeft een bezoek
gebracht aan afvalbrengpunt van
Twente Milieu gemeente Hengelo (dhr.
W. Brinkbaumer) samen met wethouder
Jaimi van Essen en dhr. Dick
Ramerman (afd. hoofd Openbare
Werken) van gemeente Losser ter
inspiratie en het ophalen van kennis
over de invoering van het
uitvoeringsplan afval.
De burgemeester en
gemeentesecretaris hebben het
geactualiseerde privacy convenant
Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
veiligheid en zorg ondertekend.
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Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs meldt naar
aanleiding van de bijeenkomst van het
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden
de voortgang.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de bestuurstafel van de Regionale
Energie Strategie U16, waar gesproken
is over het bod, dat zich nu richt op
hoeveel duurzame energie de
verschillende gemeente kunnen en
willen opwekken in de gemeente, aan
het Rijk.
Wethouder Hagen is aangesloten bij het
onderdeel (inwoners)participatie van de
RES U16, zodat ze meedenkt over het
betrekken van
belangenvertegenwoordigers, de
Raden, Provinciale Statenleden en de
inwoners
008

Collegebezoeken week 10 11

Woensdag 4 maart:
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Rijkenberg
tuinmeubelen, aanvang 15.00 uur in
Mijdrecht.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Burgemeestersconferentie 2020,
aanvang 09.00 uur in Epe.
Donderdag 05 maart:
Wethouder Kroon en Schuurs nemen
deel aan het VIB De Ronde Venen
bedrijfsontbijt bij Brouwer Transport en
Logistiek BV, aanvang 07.45 uur.
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Wethouder Kroon is aanwezig bij de
Jongeren Advies Commissie over
wonen, aanvang 16.00 uur in Mijdrecht.
Vrijdag 06 maart:
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Burgemeesterslunch met kringen
Kennemerland en AmstellandMeerlanden, aanvang 12.00 uur.
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
theatervoorstelling “Pak ‘m van
BonteHond” voor groep 1 en 2,
aanvang 12.30 uur in Abcoude.
Zondag 8 maart:
Wethouder Schuurs woont het
Jubileumconcert 2020 van Con Amore
bij vanwege het 75 jarig bestaan,
aanvang 14.00 uur in de Boei.
Maandag 9 maart:
Burgemeester Divendal verricht de
openingshandeling van de
tentoonstelling 75 jaar Bevrijding in het
Poldermuseum, aanvang 15.30 uur in
Waverveen.
Wethouder Schuurs krijgt een
werkbezoek van Judith Tielen van de
Tweede Kamer, aanvang 15.00 uur.
Wethouder Schuurs neemt deel aan het
Diner Pensant Fiets en Regionale
afstemming en samenwerking bij
bereikbaarheidsvraagstukken, aanvang
18.00 uur in Driebergen.
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Dinsdag 10 maart:
Het college gaat in gesprek met
Dorpscomité de Hoef en
vertegenwoordigers betreft Verkeer en
Bouwen, aanvang 17.00 uur in de Hoef.
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Informatienota college

010

Raadsvragen fractie VVD over 60 km/u
op provinciale wegen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
de VVD en bijgevoegde gewijzigde
informatienota aan de raad te
verzenden.

011

Intentieovereenkomst met betrekking tot
het ontwikkelen van woningen op het
bedrijventerrein Amstelkade in
Amstelhoek.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van
een intentieovereenkomst met
Blantema B.V., B.V. Timpaan Zuidmeer
en Trebbe Projecten B.V., onder de
condities en voorwaarden als vermeld
in de overeenkomst.
2. In te stemmen met de bewonersbrief
en het persbericht.
3. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota.

012

Raadsvragen fractie PvdA / GroenLinks
over Fort bij Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota.
2. Kapvergunning ambtshalve wijzigen
met toevoeging van de voorwaarde
‘herplant van twaalf bomen’

013

Aangaan vaste geldlening
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
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1. Deze overeenkomst aan te gaan voor
de geldlening van € 10 mln. met Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG).
014

Gunning Ouderschap na Scheiding
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De opdracht Ouderschap na
Scheiding te gunnen aan Stichting
Timon en met hen de
“Dienstverleningsovereenkomst ONS”,
zoals opgenomen in bijlage a, aan te
gaan vanaf 1 april
2020 tot en met 1 april 2022;
2. Het afdelingshoofd Sociaal Domein
te mandateren voor de eventuele
verlenging zoals genoemd in artikel 2.2
van de “Dienstverleningsovereenkomst
ONS”.

015

Input eerste contour REP U10 en
geactualiseerd beoordelingskader
Advies Beleid Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis nemen van de eerste contour
REP en het geactualiseerd
beoordelingskader.
2. Bijgevoegde gewijzigde reactie op de
eerste contour en het
beoordelingskader kenbaar maken aan
de U10.
3. De raad te informeren over het
proces en onze inhoudelijke reactie
middels bijgevoegde gewijzigde
informatienota.

016

Toezegging nr. 25/20 over analyse
budgetten sociaal domein 2019: Jeugd,
Participatie en Hulp bij het Huishouden
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. in te stemmen met de afhandeling
van toezegging nr. 25/20 over het
toesturen analyse budgetten sociaal
domein 2019: Jeugd, Participatie en
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Hulp bij het Huishouden middels
bijgaande raadsinformatienota.
017

Burgemeester besluitenlijst week 10

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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